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RESUMO 

BICHARA, A. Tratamento de vinhaça por processos físico-químicos de precipitação 

química e flotação e sua utilização como meio de cultivo para a microalga de 

potencial bioenergético, Chlorella vulgaris. 2014.  152 f. Dissertação (Mestrado) – Escola 

de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

 A vinhaça é um dos resíduos provenientes da indústria sucroalcooleira, sendo 

gerados em média 12 litros do efluente para cada litro de álcool produzido. Uma 

elevada carga orgânica torna a vinhaça potencial agente poluidor, podendo a 

disposição direta no solo representar solução ambientalmente desvantajosa para 

este resíduo. Diante do crescimento do setor sucroalcooleiro no Brasil e da 

necessidade de gestão do volumoso resíduo, este estudo avaliou duas formas de 

tratamentos físico-químicos da vinhaça, a precipitação química e a flotação por ar 

dissolvido (FAD), além de um tratamento biológico através do cultivo de microalgas 

no efluente do sistema FAD. Avaliou-se, adicionalmente, o potencial nutritivo do 

sólido separado pela FAD para aplicação como suprimento em alimentação animal. 

A precipitação química foi estudada variando-se pH (via adição NaOH) e tempo de 

reação, tendo atingido eficiências de remoção de fósforo, amônia e potássio de 31,3 

± 3,4%, 7,8 ± 4,1% e 9,7 ± 0,7%, respectivamente na faixa de pH de 8,5 a 9,5. Na 

FAD apenas o parâmetro dosagem apresentou significância estatística na separação 

dos sólidos suspensos da vinhaça. A dosagem e o percentual de recirculação foram 

avaliados em ensaios de clarificação e de espessamento de lodo de vinhaça. 

Desses ensaios obteve-se que todas as faixas de dosagens e recirculações geraram 

eficiências de remoção de sólidos extremamente elevadas, sendo a dosagem de 20 

mg/L de polímero e 13% de recirculação adotadas como vantajosas, apresentando 

remoção de 98,5% da turbidez. Tal configuração gerou parâmetros de projeto de 

flotadores de alta eficiência, com elevadas taxas de aplicação superficial. O sólido 

separado na FAD apresentou interessante potencial nutritivo quando comparado 

bromatologicamente a produtos já utilizados como alimento para bovinos.  O cultivo 

no efluente do sistema FAD não apresentou resultados positivos mesmo na mínima 

concentração testada (10% v/v de vinhaça) com relação a crescimento de Chlorella 

vulgaris Beijerink (1890), provavelmente pela vantagem competitiva das bactérias e 

possível toxicidade da vinhaça em concentrações elevadas. 
 

Palavras-chave: vinhaça, tratamento físico-químico, FAD, recuperação de 

nutrientes, reuso de resíduos, cultivo de microalga. 



 

ABSTRACT 
 

BICHARA, A. Stillage treatment by physical-chemical processes such as chemical 

precipitation and flotation and its use as a culture medium for the bioenergetic 

potentially microalgae, Chlorella vulgaris. 2014.152 f. Master’s Degree Dissertation – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

 
The stillage is a waste from the sugar and alcohol industry, which generated 

on average 12 liters of effluent per liter of alcohol produced. A high organic load 

makes the vinasse a potential pollutant agent and a direct placement in soil represent 

environmentally disadvantageous solution to this residue. Given the growth of this 

sector in Brazil and the need for this bulky waste management, this study evaluated 

two forms of physicochemical treatments of vinasse: chemical precipitation and 

dissolved air flotation (DAF), and biological treatment through microalgae cultivation 

in the effluent of the FAD system. Additionally, it was assessed the nutritional 

potential of solid separated by FAD for application as animal food supply. Chemical 

precipitation was studied at varying pH (by adding NaOH) and reaction time, 

reaching efficiencies of phosphorus, ammonia and potassium removal of 31.3 ± 

3.4%, 7.8 ± 4.1% and 9.7 ± 0.7% respectively in the pH range of 8.5 to 9.5. In FAD, 

only the dosage parameter showed statistical significance in the separation of 

suspended solids of the stillage. The dosage and the percentage of recirculation 

were analysed in tests of clarification and thickening sludge stillage. From these tests 

it was found that all dosages and recirculations ranges generated extremely high 

solids removal efficiencies, in wich the dosage of 20 mg/ L of polymer and 13% 

recirculation was adopted as advantageous, with turbidity removal about of 98.5%. 

Such configuration generated design parameters of high efficiency floaters, with high 

flow rates. The separated solid in FAD showed interesting nutritional potential when 

bromatologically compared to products already used as food for cattle. The 

cultivation in the effluent of FAD system did not show positive results even at the 

minimum concentration tested (10% v/v vinasse with respect to growth of Chlorella 

vulgaris Beijerink (1890), probably due the competitive advantage of bacterias and 

possible toxicity of vinasse in high concentrations. 

 

Keywords: vinasse, physicochemical treatment, FAD, nutrients recovery, wastes 

reuse, microalgae cultivation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os diversos setores industriais e econômicos ativos no mundo geram 

inúmeras tecnologias e produtos dos quais somos direta ou indiretamente 

dependentes. Atualmente, um dos principais segmentos da indústria brasileira é o 

setor energético, responsável pelo suprimento da demanda interna de energia e por 

grande parte das exportações do país. Como conseqüência inerente de tais 

atividades, a geração de resíduos provenientes da atividade industrial tem levantado 

inúmeros questionamentos e preocupações com relação à necessidade de se adotar 

tecnologias e processos mais limpos e sustentáveis, mais produtivos, com menores  

custos e com mínimo efeito maléfico ao ambiente e à sociedade. 

 Isso tem grande importância na indústria sucroalcooleira, na qual são geradas 

quantidades expressivamente maiores de resíduos do que do próprio produto 

comercializado. Segundo Spadotto (2008), “no processamento de cana nas usinas e 

destilarias para a produção de açúcar e álcool, são gerados anualmente no Brasil 

cerca de 320 bilhões de litros de vinhaça, 88 milhões de toneladas de torta de filtro e 

92 milhões de toneladas de bagaço”. No caso da vinhaça, são gerados em média 12 

litros para cada litro de álcool produzido, o que representa uma grande problemática 

para o setor no que diz respeito à destinação final deste efluente. 

 A Portaria do Ministério do Estado do Interior nº 158, de 03 de novembro de 

1980, tornou proibido o lançamento de vinhaça diretamente nos corpos d’água 

devido a seu efeito poluente aos corpos hídricos. A solução então encontrada e 

ainda amplamente adotada pelas usinas é sua aplicação direta nos solos, atividade 

denominada fertirrigação, atuando como fertilizante das próprias lavouras e cana-de-

açúcar utilizadas pela indústria. Tal medida já representa um esforço importante no 

que diz respeito à gestão integrada dos resíduos industriais, já que transformou um 

efluente, até então descartado, em insumo para o processo produtivo da própria 

usina. 

 No entanto, se toda vinhaça produzida tiver como destino somente a 

fertirrigação, gera-se um segundo grande problema, de contaminação, salinização e 

lixiviação dos solos, podendo comprometer sua produtividade e ainda acarretar a 

contaminação de lençóis freáticos. Diante disso, mais do que sua simples 

disposição, em rios ou no solo, a vinhaça demanda estudos e investigação acerca 
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de sua composição e propriedades, para que se possam criar alternativas 

sustentáveis para sua gestão. 

 Muitos estudos têm demonstrado que tal sustentabilidade pode ser alcançada 

pela reutilização e reciclagem das águas residuárias. A vinhaça apresenta inúmeros 

elementos químicos em sua composição que possuem grande interesse econômico, 

tais como os nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio que compõem a principal forma 

de fertilizante atualmente utilizada no país. Tais compostos são importantes no 

processo de reciclagem de nutrientes e tem demonstrado aumento considerável na 

produtividade dos solos onde são utilizados. Além disso, o desenvolvimento de 

processos físico-químicos e biológicos para tratamento do efluente principalmente 

em termos de redução de sua carga orgânica são possibilidades amplamente 

difundidas (GOLDEMBERG et. al., 2008).  

 A hipótese deste trabalho é de que, através da precipitação química e da 

flotação por ar dissolvido, sendo a segunda uma tecnologia ainda não utilizada com 

vinhaça, possa ser alcançada alta qualidade de tratamento deste efluente no que diz 

respeito à redução da carga orgânica e de nutrientes. Além disso, acredita-se que 

mesmo após tratamento físico-químico, a vinhaça terá constituintes dissolvidos 

capazes de promover o crescimento de microalgas da espécie Chlorella vulgaris 

Beijerinck (1890), representando nova alternativa de tratamento para o efluente, 

além da possibilidade de encaminhamento da biomassa para o setor bioenergético. 
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2. OBJETIVOS 

 

 O objetivo principal deste trabalho foi avaliar a eficiência dos processos físico-

químicos de precipitação química e flotação por ar dissolvido na recuperação de 

nutrientes e na clarificação da vinhaça, e sua posterior utilização como meio de 

cultura para a microalga Chlorella vulgaris destinada à produção de biodiesel. 

 Para consecução desse objetivo foi necessário o estabelecimento de etapas 

subseqüentes de trabalho, as quais configuraram os seguintes objetivos específicos: 

 

 - Avaliar do potencial de recuperação de nutrientes (nitrogênio e fósforo) na forma 

de estruvita e outros precipitados como parte do tratamento físico-químico; 

- Caracterizar e quantificar o material precipitado; 

- Avaliar a tratabilidade da vinhaça por flotação por ar dissolvido, sob a ótica da 

clarificação e também do espessamento de lodo; 

- Avaliar a potencialidade de reuso do sólido separado na flotação de vinhaça para 

alimentação animal, através de análises de perfil bromatológico; 

- Avaliar a potencialidade de utilização da vinhaça efluente do sistema FAD como 

meio de cultivo para Chlorella vulgaris; 

 - Avaliar o potencial de uso da vinhaça pré-tratada no cultivo de C. vulgaris visando 

máxima produção de biomassa algal. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. A Vinhaça 

 

A vinhaça é um efluente industrial resultante do processo de destilação do 

vinho da cana-de-açúcar para produção de etanol, sendo gerados em média 12 litros 

para cada litro de álcool produzido, os quais em sua maioria são utilizados como 

fertilizante através da aplicação direta no solo, atividade que pode acarretar diversos 

prejuízos ambientais. Desde a ascensão do etanol como combustível líquido 

alternativo mediante a crise do petróleo em 1973, tornou-se preocupante a 

destinação da vinhaça devido principalmente às suas características ácida e 

poluente além do elevado volume produzido ao longo do processo (CENTÚRION et. 

al., 1983). No Brasil, segundo o Plano Nacional de Agroenergia referente ao período 

de 2006 a 2011, a expectativa é de que a demanda poderá atingir 30 bilhões de 

litros em 2015 considerando o volume previsto para exportação, os quais serão 

totalmente atendidos pela produção nacional (BRASIL, 2006). Diante deste 

panorama, tornam-se ainda mais importantes e dasafiadores os estudos com este 

efluente, visando seu máximo aproveitamento. 

Conforme apresentado por Centúrion et. al. (1983), as características físicas e 

químicas da vinhaça “podem oscilar ao longo de um dia,  numa mesma usina, 

dependendo da matéria-prima e das condições operacionais, do mosto utilizado na 

fermentação e da operação de destilação”, bem como devido à adição de outros 

compostos ao longo do processo produtivo. Maior ainda se torna a variação das 

características de vinhaças produzidas em usinas diferentes, mesmo que originadas 

do mesmo tipo de matéria-prima. Porém, no geral, caracteriza-se por conter em 

média mais de 93% de água, elevado teor de sólidos, sendo predominantemente 

orgânicos, elevados valores de DQO e DBO, elevadas concentrações de cálcio (Ca), 

de nutrientes como nitrogênio (N) e potássio (K), quantidades menores de fósforo 

(P) e outros compostos como magnésio (Mg), que lhe conferem  poder fertilizante 

(CENTÚRION et. al., 1983).  

Na Tabela 1, extraída de Wilkie et. al. (2000), são apresentados os teores de 

alguns componentes de vinhaças geradas a partir do uso de cana-de-açúcar como 

matéria prima para produção de etanol. Como pode ser observado, no caso da 

vinhaça proveniente de melaço de cana, são  elevados os valores de DQO, 
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nitrogênio, potássio e sulfato apresentados em diversos trabalhos, embora a 

variação de tais concentrações seja significativa, conforme já discutido 

anteriormente. O efluente tem caráter ácido, com pH variando de 4,5 a 5,5. 

 

Tabela 1- Resumo das características da vinhaça de cana-de-açúcar
a
. (Extraído de Wilkie et. al., 

2000). 

Matéria
-prima  

Vinhaça 
(L/L de 
EtOH) 

BOD 
(g/L) 

COD 
(g/L) 

COD/ 
BOD 

N total 
(mg/L) 

P total 
(mg/L) 

K 
(mg/L) 

S total 
(mg/L) 

pH 

Caldo 
de 

Cana 

Média 16.3 16.7 30.4 1.96 628 130 1952 1356 4.04 

σ 5.3 3.4 8.2 0.35 316 110 1151 1396 0.49 

N 2 5 6 4 6 6 5 5 7 

Melaço 
de 

Cana 

Média 14.0 39.0 84.9 2.49 1229 187 5124 3478 4.46 

σ 3.3 10.8 30.6 0.57 639 350 3102 2517 0.35 

N 7 19 22 16 20 17 12 16 25 
a
n= número de valores da literatura utilizados; σ = desvio padrão. 

 

Com relação  aos componentes orgânicos, Parnaudeau et. al. (2008) 

menciona que, com base na literatura, os principais constituintes da vinhaça são 

glicerol, ácido lático, etanol e ácido acético. Além disso, a vinhaça contém altas 

concentrações de melanoidinas, que lhe conferem cor escura, e compostos 

fenólicos, os quais podem prejudicar a atividade microbiana (FITZGIBBON et al., 

1998). Com relação aos micronutrientes, o que aparece em maior concentração é o 

ferro seguido do manganês, cobre e zinco (SILVA & ORLANDO FILHO, 19811apud 

LELIS NETO, 2008), embora baixas concentrações de todos os demais possam ser 

encontradas. 

 

3.2. Flotação por ar dissolvido como pré-tratamento da vinhaça 

 

 A flotação por ar dissolvido (FAD) é um processo de separação de partículas 

de baixa densidade, sólidas ou líquidas, presentes em uma fase líquida, que tem 

como princípio a introdução de microbolhas de gás, em geral o ar, através de água 

pressurizada, as quais colidem com as partículas formando um agregado que, 

devido ao maior empuxo adquirido, emerge até a superfície da fase líquida, podendo 

então ser removido (REALI, 1991; EDZWALD et. al., 2012). 
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 Desde que foi criada em 1960, a tecnologia de FAD passou por muitas fases, 

de inovações, estagnação e consolidação de idéias, mas foi a partir dos anos 90 que 

a técnica passou a ser largamente utilizada, se estabelecendo como um processo 

viável, com sólidas bases teóricas e muitos exemplos de aplicações bem sucedidas 

(EDZWALD et. al., 2012). A partir dos anos 2000 houve um crescimento acentuado 

no número de grandes instalações de FAD ao redor do mundo, que passou a ser 

reconhecida no cenário técnico-científico como uma “tecnologia madura” e escopo 

para o desenvolvimento de novos processos ainda mais eficientes (EDZWALD et. 

al., 2012).  

 O ciclo completo do tratamento através da FAD consiste em três etapas 

básicas sendo: 1) Pré-tratamento; 2) Clarificação e 3) Filtração. A etapa 1 é de 

extrema importância pois nela a vazão afluente passa pelos processos de 

coagulação e floculação via adição de coagulantes e polímeros, em geral sais de 

alumínio ou ferro, e por correção de pH se necessário. Uma boa coagulação 

química, e um número efetivo de colisões na floculação são essenciais para que 

pequenos flocos se formem e sejam capazes de colidir com as bolhas de ar na fase 

dois.Na clarificação, o efluente do tanque de floculação é encaminhado para o 

tanque de FAD, no qual é exposto a microbolhas de ar criadas por supersaturação 

da água tratada, em pressurizadores de ar.  Ao colidirem, flocos e microbolhas de ar 

formam agregados de baixa densidade que emergem na coluna do flotador, 

formando densa torta de sólidos que pode ser removida na superfície. Por último, a 

água flotada passa por filtração para polimento final do efluente (REALI, 1991; 

EDZWALD et. al., 2012). 

Segundo (CROSSLEY & VALADE, 2006)o processo de FAD possui inúmeras 

vantagens em relação a outras técnicas de clarificação de águas. O baixo custo de 

construção é uma delas, e se deve ao fato de ser uma técnica que pode ser 

planejada com estrutura compacta, com baixo tempo de detenção hidráulico e alta 

taxa. Além disso, produz efluentes de alta qualidade em termos de turbidez (< 0,5 

NTU), remoção de cor, remoção de alguns patógenos, eliminação de sabor e odor e 

geração de um sólido já concentrado, reduzindo a necessidade de pós-

processamento.  

A princípio a técnica ficou bem estabelecida para o tratamento de água para 

abastecimento e nas indústrias de papel e celulose, mas sua aplicação para 

tratamento dos mais diversos tipos de suspensões, como as águas residuárias 
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municipais e industriais, tem apresentado resultados bem sucedidos (CROSSLEY & 

VALADE, 2006).  

 No caso da aplicação de FAD para tratamento de águas de abastecimento, 

muitos são os exemplos de bons resultados gerados pelo processo. Segundo 

Edzwald et. al. (2012), a flotação por ar dissolvido é o melhor processo de 

separação de partículas em águas que apresentam células de algas, cor natural e 

baixa turbidez de origem mineral. O estudo realizado por Reali & Santos (1999) 

corrobora com tal informação, visto que alcançou percentual de remoção de algas 

de 97%, aplicando FAD em água bruta preparada em laboratório. 

 Segundo Edzwald et. al. (2012), águas com as característica supracitadas são 

ótimas candidatas à aplicação direta da FAD, principalmente pelo fato de a técnica 

representar uma boa barreira aos patógenos das águas, que podem estar presentes 

tanto em águas de reservatórios quanto de rios. No caso de águas com elevada cor, 

sabor e odor, a FAD é igualmente eficaz, produzindo águas com cor verdadeira 

numa faixa de valores menores que 10 UC e turbidez de 0,23 NTU em média.  

 Aplicações adicionais da FAD vêm sendo desenvolvidas constantemente. Sua 

utilização como pré-tratamento para filtração em membranas, por exemplo, traz 

inúmeros benefícios como menores custos com energia, já que reduz as 

incrustações e conseqüentemente a freqüência de lavagem química, além de 

redução da carga de partículas aplicadas às membranas. O processo de 

dessalinização de águas é outro caso em que a FAD oferece grandes vantagens 

como pré-tratamento (PELEKA & MATIS, 2008). 

 No caso do tratamento de efluentes, a flotação por ar dissolvido também tem 

apresentado resultados bastante satisfatórios. Suarez et. al. (2009) utilizaram a 

tecnologia para pré-tratamento de águas residuárias de hospitais, incluindo a 

remoção de 13 tipos de produtos farmacológicos e de higiene pessoal. O processo 

foi capaz de remover até 72% dos sólidos suspensos e até 58% da DQO, quando 

precedido por etapa de coagulação e floculação. 

 Santo et. al. (2012) avaliaram o potencial de tratamento do processo de 

coagulação/floculação e de flotação para o tratamento de água residuária de 

refinaria de petróleo, que se caracteriza principalmente por seu elevado teor de 

hidrocarbonetos e outros poluentes tais como compostos de enxofre, nitrogênio e 

material orgânico e inorgânico particulado. Os experimentos resultaram em valores 
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otimizados de concentração do coagulante – 28,6 mg PAX-18 L−1 - e do floculante – 

4,5 mg NALCO 71408 L−1 , na faixa de pH ótimo de 6,0 a 7,0, que apresentaram 

remoção de DQO, COT e turbidez acima de 80%. A flotação mostrou-se eficaz no 

tratamento do efluente, com remoção de 95% dos hidrocarbonetos quando aplicados 

0,6 kg de ar por kg de hidrocarboneto total. 

 Outro efluente já tratado por FAD foi o lixiviado. Adlan et. al. (2011) estudaram 

a ação do processo de coagulação seguido de flotação por ar dissolvido, para 

tratamento do efluente de aterros sanitário sem termos de remoção de turbidez, cor, 

DQO e nitrogênio amoniacal. Utilizando metodologia de superfície de resposta, 

buscou os valores otimizados para os parâmetros do tratamento analisados 

individualmente e em interação, para máxima clarificação do efluente. Foi verificado 

que os parâmetros que mais interferem na qualidade final do efluente são a 

concentração do coagulante e o pH de coagulação. Tratando o lixiviado com 599,22 

mg/L de FeCl3  em pH 4,76, atingiu remoção máxima possível de 50% da turbidez, 

75% da DQO e 93% da cor.  

 A vinhaça produzida nas destilarias de etanol brasileiras possui 

características químicas que por um lado lhe conferem poder fertilizante, mas por 

outro, grande potencial poluidor. Elevados valores de turbidez, cor, DQO e sólidos 

suspensos, são características da vinhaça que superam as da água residuária 

estudada por Adlan et. al. (2011), demonstrando ser uma forte candidata à 

clarificação através da coagulação/floculação seguida por FAD. A tecnologia tem 

demonstrado ser bastante versátil, com capacidade de remover uma ampla gama de 

materiais sólidos ou mesmo oleicos, dos mais diversos efluentes gerados pelas 

atividades industriais. 

 

3.3. Reuso de resíduos na alimentação animal 

 

A indústria sucroalcooleira gera em seus processos produtivos diversos tipos 

de resíduos. O Plano Nacional de Agroenergia prevê a gestão dos resíduos por 

parte das indústrias, com ênfase na co-geração de energia. Segundo o documento 

formal do Plano, o álcool responde por cerca de um terço da energia contida na 

cana, sendo o bagaço, a palhada, os ponteiros de cana e a vinhaça os resíduos com 

potencial co-gerador da indústria sucroalcooleira, principalmente convertidas em 
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energia elétrica, mecânica e térmica para suprimento da própria usina ou de outras 

indústrias (BRASIL, 2006). 

Alternativamente à co-geração de energia para reaproveitamento do resíduo 

da produção de açúcar e álcool, é usual a destinação do bagaço da cana para 

outros setores da indústria, como para produção de ração animal, fabricação de 

papel, na fabricação de elementos industriais ou ainda produzindo álcool adicional 

por hidrólise. No caso da vinhaça, o aproveitamento energético tem sido ligado à 

produção de biogás quando submetida a processos de digestão anaeróbia, embora 

a fertirrigação ainda prevaleça como principal destino do resíduo (BRASIL, 2006). 

Nesse contexto, o reaproveitamento de resíduos sucroalcooleiros para 

alimentação animal pode também ser interpretado pelo prisma da co-geração 

energética, já que tais resíduos são então convertidos em energia química vital, 

gerando biomassa na indústria pecuária. Esse consórcio entre indústrias 

representativas no cenário econômico brasileiro são projetos econômica e 

ambientalmente vantajosos, já que há urgência na resolução de problemas 

vinculados à gestão dos resíduos da indústria sucroalcooleira em expansão no 

território nacional (SOUZA, 2007; GERON, 2007), bem como no que se refere ao 

aumento da eficiência de produção e renda para os pecuaristas (VALADARES 

FILHO et al., 2006). 

Segundo dados oficiais do Ministério da Agricultura (BRASIL, 2014): 

[...] a bovinocultura é um dos principais destaques do agronegócio 

brasileiro no cenário mundial. O Brasil é dono do segundo maior 

rebanho efetivo do mundo, com cerca de 200 milhões de cabeças. 

Além disso, desde 2004, assumiu a liderança nas exportações, com 

um quinto da carne comercializada internacionalmente e vendas em 

mais de 180 países. 

 Para Valadares Filho e colaboradores (2006),  no entanto, embora em 

posição de destaque no mercado mundial de carne bovina, “o Brasil ainda apresenta 

índices produtivos e econômicos pouco representativos de uma pecuária 

desenvolvida”. Para o pesquisador, a nutrição está diretamente associada ao 

desempenho dos rebanhos. Sendo assim, a adoção de tecnologias que tornem mais 

racionais os aspectos da nutrição do gado, tem como conseqüência um incremento 

no desempenho, produtividade e qualidade, com menores demandas de custos e de 

tempo de produção (MAGALHÃES, 2007). 
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 A busca por dietas que atendam a todas as exigências nutricionais dos 

animais figura, neste cenário, fonte de investigação de diversos pesquisadores e 

produtores da área. Isso vem de encontro com a realidade de redução da 

disponibilidade de áreas para plantio de volumosos como cereais e oleaginosas para 

suprimento da demanda alimentar da pecuária (GERON, 2007). O grande desafio 

então é obter alternativas de alimentos ou suprimentos alimentares que atendam ao 

objetivo de alto rendimento a baixo custo, ou seja, que sejam ao mesmo tempo ricos 

em termos nutricionais, econômicos em termos de produção e manejo e rentáveis 

através do aumento da produtividade dos rebanhos. 

 Para atender às necessidades supracitadas, novas alternativas de alimentos 

devem ser amplamente investigadas quanto à composição, visando avaliar o 

atendimento às exigências nutricionais de proteínas e energia do rebanho e 

assegurar a segurança alimentar.  Segundo Valadares Filho e colaboradores (2006), 

muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas, entretanto o conhecimento já 

reunido acerca das exigências nutricionais de gado zebuíno no Brasil contribui 

significativamente para o desenvolvimento de sistemas de alimentação cada vez 

mais acurados e robustos. 

 As Tabelas Brasileiras de Composição de Alimentos para Bovinos são fruto 

de trabalhos desenvolvidos desde 2000 com a proposta de compilar os dados de 

pesquisas desenvolvidas em todo território nacional, referentes à composição 

química e bromatológica dos alimentos utilizados para nutrição de ruminantes. Ao 

longo dos anos, novos pesquisadores investiram esforços na atualização dessa 

base de dados, visto a carência de informações sobre as variedades de alimentos e 

ao grande volume de dados gerados anualmente em inúmeras instituições no país. 

As mais importantes informações contidas nas tabelas são referentes aos teores de 

energias, porções protéicas e fibrosas, de extrato etéreo (gorduras) e de minerais 

(MAGALHÃES, 2007). 

Os resíduos do processamento da cana-de-açúcar são uma das fontes 

alternativas de alimentos incorporadas a esta proposta.  Tais resíduos apresentam 

os compostos essenciais à nutrição animal, como água, proteínas, fibras e minerais 

como cálcio, fósforo, magnésio, potássio e sódio, dentre outros.  Os principais 

resíduos da indústria sucroalcooleira utilizados não o bagaço “in natura”, o bagaço 

hidrolisado e a levedura (SOUZA, 2007). 
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 A Tabela 2 apresenta parte das composições bromatológicas da cana-de-

açúcar e da silagem de milho, e foi selecionada na Tabela Brasileira de Composição 

de Alimentos para Bovinos (VALADARES FILHO et. al., 2006). 

 

Tabela 2 - Composição bromatológica de dois produtos utilizados na alimentação de bovinos. 
Extraído de VALADARES FILHO et al., 2006. 

CANA DE AÇÚCAR SILAGEM DE MILHO 

Saccharum officinarum L. Zea mays L. 

Nutriente Média n s Nutriente Média n s 

MS (%) 28,45 100 4,31 MS (%) 30,92 329 6,18 

MO (%MS) 97,45 25 0,66 MO (%MS) 94,74 94 1,42 

PB (%MS) 2,74 97 1,06 PB (%MS) 7,26 339 1,23 

EE (%MS) 1,55 57 1,3 EE (%MS) 3,16 163 2,8 

FB (%MS) 26,53 27 3,54 FB (%MS) 27,01 59 4,08 

FDN (%MS) 57,68 38 4,58 FDN (%MS) 55,41 247 7,04 

FDA (%MS) 34,02 39 2,88 FDA (%MS) 30,63 173 4,64 

HEM (%MS) 21,22 16 2,27 HEM (%MS) 23,71 84 4,78 

CEL (%MS) 26,44 15 3,89 CEL (%MS) 24,94 78 4,23 

LIGNINA (%MS) 7,75 31 3,08 LIGNINA (%MS) 4,97 113 1,82 

Ca (%MS) 0,2 21 0,06 Ca (%MS) 0,3 99 0,16 

P (%MS) 0,06 22 0,02 P (%MS) 0,19 95 0,09 

Mg (%MS) 0,14 5 0,1 Mg (%MS) 0,09 30 0,05 

K (%MS) 0,95 5 0,79 K (%MS) 1,11 35 0,33 

Na (%MS) 0,04 3 0,02 Na (%MS) 0,04 30 0,03 

S (%MS) 0,07 2 0,01 S (%MS) 0,09 18 0,02 

Co (PPM) 0,06 1 - Co (PPM) 0,05 1 - 

Cu (PPM) 4 1 - Cu (PPM) 4,08 2 0,12 

Fe (PPM) 444,46 2 67,23 Fe (PPM) 370 1 - 

Mn (PPM) 44,34 2 20,29 Mn (PPM) 24,14 2 6,87 

Zn (PPM) 53,7 2 71,13 Zn (PPM) 15,82 2 0,25 

pH  4,93 8 0,89 pH  3,76 85 0,2 
SACAROSE 
(%MS/FDN) 14,2 1 - 

SACAROSE 
(%MS/FDN) 56,3 1 - 

  

Em estudo realizado para comparação entre o desempenho da cana-de-

açúcar na forma de silagem e in natura com silagem de milho, Queiroz e 

colaboradores (2008) constatou que ambas apresentam alta produtividade de leite 

desde que as dietas sejam balanceadas. 

 Diante da potencialidade da cana, sob diversas formas, para nutrição animal, 

novas investigações em resíduos de cana provenientes de seu uso industrial podem 

ser propostas. Uma vez em conformidade com as normas estabelecidas pelo 
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Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para fabricação e 

comercialização de produtos destinados à alimentação animal, bem como 

atendendo às necessidades nutricionais dos rebanhos e à dinâmica econômica e 

produtiva do setor pecuário, novas possibilidades de alimentos são bem recebidas. 

E é nessa dinâmica que muitos resíduos industriais passam a representar mais do 

que um problema de gestão, abrigando em si um cenário de muitas possibilidades 

de reuso. 

 

3.4. Recuperação de nutrientes da vinhaça por precipitação química 

 

A necessidade de adotar práticas sustentáveis é inerente à sociedade atual. A 

preocupação com as fontes de nutrientes necessários para suprir a deficiência da 

maioria dos solos agrícolas tem ganhado cenário, já que a fertilidade dos solos é a 

chave para a produção em escala comercial de alimentos. Alguns dos principais 

macronutrientes requeridos por todas as plantas superiores são o nitrogênio (N-), o 

fósforo (P) e o potássio (K) e, atualmente, o empobrecimento dos solos e das fontes 

de nitrogênio, bem como a finitude das reservas rochosas de fosfato globais 

requerem atenção, pois suas disponibilidades limitam qualquer estratégia que vise 

assegurar a segurança alimentar (DAWSON et. al., 2011), bem como a de quaisquer 

outros subprodutos que tenham por base a produção agrícola.  

Dawson (2011) aponta para a necessidade de se reter maior quantidade de 

nitrogênio através não só da diminuição das perdas, mas também da maximização 

da eficiência no reuso deste composto presente em resíduos e produtos 

desperdiçados, como por exemplo os excretas humanos. Com relação ao fósforo, ao 

contrário do nitrogênio, trata-se de um recurso limitado, visto que as reservas de 

rochas fosfáticas são encontradas atualmente em poucos países. O CEEP, Centre 

Européen d'Etudes des Polyphosphates, afirma que o fósforo é parte central da 

sustentabilidade do futuro, por ser elemento essencial à vida (FIELDING, 1999), 

sendo ressaltada a importância de se conservar este recurso através de melhores 

práticas agrícolas, mas também através da sua recuperação e reutilização, antes 

que este nutriente se torne seriamente escasso (HILTON et. al., 2010). 

A recuperação dos compostos nutrientes tem sido investigada em diversos 

tipos de águas residuárias domésticas e industriais, bem como em resíduos 
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agrícolas. O presidente do CEEP David Fielding (2001), no entanto, atenta para o 

fato de que muitos desafios ainda deverão ser superados para que se consiga 

alcançar larga escala de recuperação de nutrientes. Aspectos tecnológicos, 

interação com os aspectos operacionais, bem como questões econômicas, logísticas 

e regulatórias demandam estudos e investimentos para que a recuperação de 

nutrientes possa se tornar viável. 

Nos últimos anos, as rotas aparentemente mais eficazes e promissoras para 

recuperação de nutrientes, em especial o fosfato, é por precipitação química de 

estruvita e fosfato de cálcio. Tal processo apresenta potencial para aplicação em 

estações de tratamento de águas residuárias e de abastecimento e gera produtos de 

pureza relativamente elevada, com características químicas apropriadas para o 

transporte e reciclagem industrial. 

A estruvita, ou fosfato de amônio magnesiano, é um sal cristalino de fórmula 

molecular (NH4)MgPO4.6H2O, que possui um grande potencial para uso como 

fertilizante devido à sua composição química. Sua produção através da precipitação 

química tem sido amplamente estudada visando à recuperação de nutrientes e 

tratamento dos mais diversos tipos de efluentes, desde água e lodo de estações de 

tratamento de águas residuárias municipais e industriais, até lixiviados de aterros 

sanitários (ZHANG et. al., 2009; RONTEALP et. al., 2010; RAHMAN et. al., 2011; 

ZHANG et. al., 2011; YE et. al., 2010).  

A reação de formação de estruvita, bem como a expressão da sua constante 

de solubilidade (Kps) estão representadas a seguir. 

 

Mg2+ + NH4
+ + PO4

3- + 6 H2O MgNH4PO4(H2O)6 

Kps = [Mg2+] [NH4
+] [PO4

3-] 

 

Segundo Persons (2001), a relação entre a constante de solubilidade e o pH 

indicam que a solubilidade da estruvita diminui com o aumento do pH. Devido a essa 

característica da precipitação da estruvita, muitos estudos são conduzidos em 

bancada ou escala piloto, através da indução da precipitação pela mudança no pH 

via adição de solução padrão de NaOH ou MgOH2 ou ainda por CO2 stripping 

(STRATFUL et. al. 2001). De fato, o pH é um dos mais críticos fatores que 

influenciam a precipitação deste sal. Baixos valores de pH podem induzir à formação 
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de outras espécies de fosfatos de magnésio, enquanto o aumento excessivo pode 

causar perda de nitrogênio por conversão do íon NH4
+ a NH3 gasoso (ZHANG et. al., 

2012). A maioria dos estudos que visaram avaliar o efeito do pH na precipitação da 

estruvita encontraram faixas ótimas para precipitação entre os pHs 8 e 10, 

dependendo da composição química do material estudado.  

Outro método de indução de precipitação deste cristal é por aumento na 

concentração de um dos íons constituintes, em geral o magnésio (PERSONS, 2000). 

Korchef et. al. (2011) avaliaram o efeito do pH e das concentrações dos três 

compostos constituintes na precipitação de estruvita em uma solução sintética. Foi 

observado que o aumento da razão molar entre Mg:PO4
3-  de 1:1 para 5:1 causou 

uma diminuição no tempo de indução da precipitação, bem como aumentou a 

remoção de fosfato de 25 para 92% em poucos minutos. Porém, na razão 5:1 houve 

um aumento significativo na fração de massa precipitada (44 para 98%), 

provavelmente devido à formação de outros fosfatos de magnésio, demonstrando 

que o aumento na concentração de magnésio com relação aos demais íons pode 

comprometer a pureza do sal de estruvita. A limitação na precipitação de estruvita 

causada pela concentração de magnésio também foi observada por Stratful et. al. 

(2001). Da mesma forma, um excesso de íon amônio é indutor de precipitação de 

estruvita, acarretando em uma maior faixa de remoção de fósforo. 

Além da estruvita, outros sais têm sido também investigados nos últimos anos 

objetivando remoção de nutrientes. Como apontado anteriormente, o segundo 

processo mais amplamente explorado para recuperação de nutrientes de águas 

residuárias é a precipitação de fosfato de cálcio, sal amorfo de fórmula molecular 

Ca3(PO4)2. Segundo o Comitê Científico sobre Fosfatos da Europa (CEEP), o fosfato 

de cálcio é essencialmente o mesmo material das rochas fosfáticas naturais, 

podendo ser prontamente utilizado pelas indústrias de fertilizantes desde que atenda 

a determinadas exigências químicas e físicas.  

Assim como no caso da estruvita, a precipitação do fosfato de cálcio depende 

da composição química e do pH da solução, podendo ser geradas mais de uma 

forma do composto. A mais termodinamicamente estável destas formas é a 

hidroxiapatita, sendo a mais comumente formada nos ensaios de precipitação. 

Korchef et. al. (2011) aponta, no entanto, para o fato de que na maioria dos 

efluentes, a presença de elevadas concentrações de íons como cálcio, potássio, 

cloretos, sódio, carbonatos e sulfatos, bastante comuns em águas residuárias e 
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lixiviados, podem afetar significativamente a pureza do precipitado formado, sendo 

um problema tanto para o caso da formação da estruvita como do fosfato de cálcio. 

Tanto os diversos íons em solução como ligantes orgânicos podem competir nas 

reações de formação de tais compostos, fazendo com que os pesquisadores que 

trabalham com águas residuárias encontrem valores subestimados de remoção de 

nutrientes quando comparados com os apresentados em estudos com soluções 

sintéticas. Ainda assim, muito necessita ser explorado para que todo nutriente até 

então descartado possa ser recuperado e reinserido nas cadeias de processos 

industriais (VALSAMI-JONES, 2001). 

 Diante deste panorama, observa-se no Brasil grande necessidade de estudos 

e investimentos nesta área de pesquisa já é um dos mais expressivos produtores de 

etanol mundiais. Cabe às instituições de pesquisa e ao governo investir na 

recuperação de compostos nutrientes da vinhaça e, assim, elevar 

consideravelmente a qualidade dos processos relacionados à este importante setor 

industrial brasileiro. 

 

3.5. Cultivo de microalgas em vinhaça 

 

3.5.1. As microalgas e seu potencial bioenergético 

Vivendo nos mais diversificados e contrastantes ambientes do planeta, as 

algas são um grupo de organismos fotossintéticos que tem como principal função a 

produtividade primária nos ecossistemas, produzindo, assim como as plantas 

superiores, matéria orgânica a partir de luz solar, dióxido de carbono e água (LEE, 

2008). O termo alga se refere tanto às macroalgas que podem atingir até 60 metros 

de comprimento, quanto à enorme diversidade de espécies de microalgas, cujos 

menores representantes podem apresentar apenas 0,2 µm de diâmetro. 

As microalgas ocorrem em sua maioria em ambientes aquáticos, sejam eles 

salinos ou de águas doces, apresentando tolerância a amplas faixas de variações 

das características físicas e químicas da água, tais como pH, temperatura, turbidez, 

concentração de O2 e CO2, concentração de nutrientes e turbulência (BARSANTI; 

GUALTIERI, 2006).  
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A versatilidade das algas sempre atraiu o interesse de inúmeros 

pesquisadores. O conhecimento sobre a ecologia desses organismos, em especial 

do fitoplâncton, sempre tiveram indubitável importância uma vez que, apesar de 

serem responsáveis pela produtividade primária global, podem apresentar 

problemas como por exemplo a toxicidade e o fenômeno da eutrofização de corpos 

d’água (LEE, 2008). Por outro lado, em meados dos anos 1940, estudos acerca do 

cultivo desses microrganismos visando o uso da biomassa como fonte de recursos 

passou a ser mais seriamente considerado (BECKER, 1994).  

Atualmente, muitas pesquisas fundamentais e aplicadas têm como principal 

objetivo explorar as potencialidades das algas para a economia, e seus resultados 

têm demonstrado inúmeras aplicações tais como na terapêutica, nas indústrias 

farmacêutica, alimentícia, química e cosmética, como biofertilizantes, no tratamento 

de efluentes e, como grande novidade, no aproveitamento de seu conteúdo celular e 

metabolismo para a produção de biocombustíveis. 

Principalmente devido à crise energética e à diminuição das fontes de 

petróleo globais, a necessidade em se buscar alternativas para o problema do 

suprimento da demanda de combustíveis do futuro fez com que inúmeras pesquisas 

encontrassem nas algas tal possibilidade. O interesse na utilização das microalgas 

como matéria-prima para o setor energético se deve principalmente ao seu rápido 

crescimento e por apresentarem relativamente altos teores de lipídios em sua 

composição celular (SINGH& GU, 2010). Como afirma Lee (2011), o biocombustível 

algal possui inúmeras vantagens, sendo uma das principais, a possibilidade de 

cultivo em pequenas áreas, em contraste com os vastos terrenos demandados para 

a produção de óleo vegetal atualmente. Além disso, sua produção diminuiria a 

emissão de gases de efeito estufa, já que pode ser implantada, por exemplo, em 

áreas desérticas ou costeiras, e o CO2 emitido pelas atividades humanas também 

utilizado como fonte de carbono para crescimento da biomassa. 

Novas abordagens com relação ao cultivo destes microrganismos têm sido 

publicadas nos últimos anos. As mais promissoras de tais abordagens são as 

tentativas de consorciar a produção de biomassa algal com o tratamento de águas 

residuárias, as quais já têm apresentado resultados bastante conclusivos. O cultivo 

de microalgas nos mais diversos efluentes municipais e industriais pode 

proporcionar uma nova perspectiva de tratamento, uma vez que estes 

microrganismos consomem os nutrientes nitrogênio e fósforo, de difícil remoção nos 
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sistemas de tratamento convencionais. Além de promover um efetivo tratamento 

terciário, a aplicação de algas no tratamento de águas residuárias pode reduzir os 

custos com produtos químicos e tecnologias operacionais e, concomitante a isso, 

gerar biomassa para extração de biocombustíveis, alimentos ou outros subprodutos. 

Nesta perspectiva, He et. al. (2013) obtiveram diversas respostas positivas de 

crescimento da microalga Chlorella vulgaris em água residuária com diferentes 

concentrações de amônia. Mitra et. al. (2012) utilizaram dois efluentes da agro-

indústria, o soro de soja e a vinhaça do processo de produção de etanol do milho, 

como meio de cultura para Chlorella vulgaris. Foi observado, após 4 dias de 

incubação em condições mixotróficas, uma biomassa de  6,3 e 9,8 g.L-1 

respectivamente,contra 8,0 g.L-1 de biomassa no cultivo em meio padrão. Quanto ao 

teor de óleo celular, os cultivos apresentaram 43, 11 e 27% respectivamente, o que 

confirma a possibilidade de utilizar-se tais efluentes como meio de cultura para 

produção de biodiesel. 

Como estas, muitas outras pesquisas tem se pautado nos conhecimentos 

acerca da fisiologia das microalgas para investigar novas possibilidades de meios de 

cultura,com o principal objetivo de encontrar resultados economicamente viáveis, 

com aplicabilidade em larga escala e que, sobretudo, sejam menos impactantes 

para o meio ambiente do que as fontes de combustíveis até então utilizadas.  

O futuro do biodiesel de algas pode ser promissor uma vez que as economias 

desenvolvidas forneçam forte apoio governamental, com incentivos à pesquisa e 

desenvolvimento e apoio ao uso dessa nova e promissora alternativa de 

biocombustível pelo mercado consumidor (LEE, 2001).  

 

3.5.2. Microalgas do gênero Chlorella sp. no cenário do biocombustível 

As microalgas do gênero Chlorella sp. são clorofíceas pertencentes à família 

Oocystaceae, sendo a espécie Chlorella vulgaris a primeira a ser descrita em 1890 

pelo microbiologista Martinus Willem Beijerinck (KRIENITZ et al., 2014). O gênero é 

composto por indivíduos solitários e de vida livre, que ocorrem principalmente em 

plânctons de ambientes de água doce como lagos e reservatórios, sendo sua 

distribuição cosmopolita. A célula é, em geral esférica, elipsoidal ou ovóide, com 

parede celular delgada, e um único cloroplasto na maioria das espécies (BICUDO & 
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MENEZES, 2006). Dentre as espécies do gênero, C. vulgaris tem sido intensamente 

investigada por apresentar alta versatilidade, facilidade em ser cultivada, 

crescimento rápido (KRIENITZ et al., 2014) e por ter composição celular e 

características fisiológicas que favorecem sua aplicação como fonte de recursos 

(LEE, 2008).  

Os primeiros estudos visando o uso de microalgas teve provável início na 

Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, sendo as espécie pioneiras as do 

gênero Chlorella sp.  O principal objetivo do projeto era cultivar tais organismos em 

larga escala, visando sua utilização como fonte de alimento (BECKER, 1994). 

Algumas características do gênero como baixa produção de celulose, conteúdo 

celular de 50% de proteínas e um grande número de vitaminas, além de alta 

produção de biomassa por unidade de área devido ao seu rápido crescimento, 

tornaram o gênero atrativo do ponto de vista econômico. Atualmente, um grande 

número de trabalhos sobre aplicação de microalgas na indústria utiliza este gênero 

como objeto de estudo. 

No que diz respeito ao estudo da produção de biodiesel, a espécie Chlorella 

vulgaris apresenta grande potencial e interesse devido ao seu teor de lipídio 

intracelular, que em condições normais corresponde a 20% do peso seco (PALMER 

et. al., 19772 apud OLIVEIRA, 1988). O teor de lipídio pode apresentar variação à 

diferentes condições nutricionais e físicas do cultivo, podendo desta forma ser 

manipulada para tal objetivo. É a espécie do gênero Chlorella sp. que mais se 

destaca nos trabalhos recentes com produção de biodiesel a partir do cultivo de 

microalgas, sobretudo nos estudos de utilização de águas residuárias como meio de 

cultivo para produção de biomassa (Tabela 3). 

Diversas pesquisas mencionados na Tabela 3 estudaram o comportamento 

do crescimento da C. vulgaris em condições mixotróficas. Mixotrofia é a capacidade 

de certos gêneros de algas de produzir energia tanto fotoautotroficamente quanto 

heterotroficamente. Essa característica observada em C. vulgaris torna-a ainda mais 

atraente em pesquisas aplicadas devido á sua adaptabilidade às condições 

nutricionais e físicas a ela impostas, podendo utilizar a matéria orgânica disponível 

no meio para seu crescimento. 
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3.5.3. Aplicabilidade da vinhaça como meio de cultura para C. vulgaris 

Como já apresentado no item 3.1, a vinhaça é um efluente industrial de 

composição química complexa que, embora apresente potencial poluidor, 

caracteriza-se por seu caráter fertilizante. A hipótese de que tal efluente possui 

potencial para utilização como meio de cultivo de microalgas se deve ao fato de nele 

estarem presentes todos os macronutrientes – carbono, oxigênio, hidrogênio, 

nitrogênio, fósforo e enxofre - e micronutrientes – ferro, zinco, molibdênio, boro, 

manganês, cobre e cobalto - essenciais ao desenvolvimento da estrutura e do 

metabolismo celular destes microrganismos.  

 

Tabela 3 - Pesquisas recentes com o gênero Chlorella sp. visando produção de biocombustível. 

AUTOR ANO TEMA DO TRABALHO 

CONVERTI et. al. 2009 Effect of temperature and nitrogen concentration on the growth and 

lipid content of Nannochloropsis oculata and Chlorella vulgaris for 

biodiesel production 

LIU et. al.  2011 Differential lipid and fatty acid profiles of photoautotrophic and 

heterotrophic Chlorella zofingiensis: Assessment of algal oils for 

biodiesel production 

LAM ; LEE 2012 Potential of using organic fertilizer to cultivate Chlorella vulgaris for 

biodiesel production 

MITRA et. al.  2012 Heterotrophic/Mixotrophic cultivation of oleaginous Chlorella vulgaris 

on industrial co-products 

PRAVEENKUMAR 

et. al. 

2012 Influence of nutrient deprivations on lipid accumulation in 

a dominant indigenous microalga Chlorella sp., BUM11008:Evaluation 

for biodiesel production 

ABREU et. al.  2012 Mixotrophic cultivation of Chlorella vulgaris using industrial dairy 

wasteas organic carbon source 

LI et. al.  2013 High efficient treatment of citric acid effluent by Chlorella vulgaris and 

potential biomass utilization 

HE et. al. 2013 Cultivation of Chlorella vulgaris on wastewater containing high levels of 

ammonia for biodiesel production 
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Embora inúmeros trabalhos promovam cultivo da microalga C. vulgaris em 

diferentes efluentes como em esgotos domésticos e águas residuárias industriais, 

são escassos os dados recentes referentes à aplicabilidade da vinhaça de cana-de-

açúcar para este fim. Oliveira & Cáceres, em 1986, avaliaram a possibilidade de uso 

de vinhaça de cana como meio de cultura para oito diferentes espécies de algas, 

sendo que as do gênero Chlorella sp. foram as que obtiveram maior crescimento, 

cerca de 2,5 vezes maior do que o apresentado em meio padrão. 

A grande vantagem em utilizarem-se tais organismos para o tratamento é a 

possibilidade de remoção de grande parte da DQO, dos nutrientes e ainda promover 

alguma remoção significativa da cor da vinhaça (SATAYAWALI et. al., 2008). Além 

disso, a fitorremediação acarreta em produção de oxigênio no meio de cultura, 

favorecendo os caso de pesquisas que utilizam consórcios de diferentes organismos 

(PANT & ADHOLEYA, 2007). 

Em seu estudo, Valderrama et. al. (2002) investigaram o crescimento da 

microalga C. vulgaris em vinhaça efluente de usina de álcool, que possuía como 

características elevados valores de DQO (80000 mg/L) e baixo pH (3,7 – 4,5), 

combinada com outros dois efluentes, ácido acético e acetato. A microalga 

demonstrou-se eficaz na remoção de nitrogênio amoniacal (60 a 78%), fosfato 

(média de 28%) e DQO (61%), além de ter aumentado de 5x105 para 2x106 

células/mL em quatro dias crescimento quando inoculada no efluente diluído.  

Um estudo foi realizado por Haydée T. de Oliveira em 1988 no Brasil, no qual 

a pesquisadora investigou a utilização de vinhaça de cana-de-açúcar como meio de 

cultura para C. vulgaris, com foco no desenvolvimento de tecnologias que 

conjuntamente reduzissem a carga poluidora e utilizassem seu poder fertilizante, 

como é o caso do cultivo de microalgas. Embora o objetivo do trabalho tenha sido a 

produção de biomassa para fins alimentícios, são válidos os resultados no que diz 

respeito ao estudo das respostas da microalga às diferentes condições de cultivo a 

que foram submetidas. Foi utilizada vinhaça em pó como estoque para preparo do 

meio de cultura, cuja concentração estabelecida para os ensaios foi de 0,1% (p/v). 

Foi ainda realizado teste com adição de nitrogênio nas formas de nitrato e uréia, 

com os quais o rendimento final da cultura se mostrou maior do que na vinhaça sem 

tais produtos. As conclusões da autora são de que a vinhaça possui potencial 

inquestionável para utilização como meio de cultura, e uma importante discussão se 

faz com relação à grande adaptabilidade da espécie às diferentes condições que se 
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estabelecem. No entanto, Oliveira (1988) atenta para o fato de que, da forma como 

foi desenvolvido, mesmo que obtendo respostas positivas, o estudo não demonstra 

viabilidade nem vantagem econômica para aplicação em larga escala devido à 

grande diluição da vinhaça e adição de produtos químicos ao meio de cultura 

estudado. 

Diante disso, o cenário atual é de carência de trabalhos que tenham estudado 

o comportamento da microalga Chlorella vulgaris crescendo em vinhaça, de forma a 

obter resultados otimizados dentro de certo limite de interferência na composição do 

efluente e nas condições de cultivo. Para que uma nova tecnologia possa um dia ser 

implementada em usinas sucroalcooleiras, na qual a vinhaça seja encaminhada para 

uma série de tratamentos físico-químicos e biológicos, podendo, sobretudo, nutrir o 

crescimento de biomassa para o setor energético, fazem-se necessários estudos 

que simulem ao máximo as condições reais em que o processo poderia ocorrer. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Considerações iniciais 

 

O presente trabalho consistiu de quatro etapas, sendo elas (Figura 1): 

 

1) Recuperação de nutrientes da vinhaça: estudo prospectivo que visou analisar 

o conteúdo de nutrientes da vinhaça, avaliando-se a possibilidade de recuperação 

do material via precipitação química; 

 

2) Tratamento da vinhaça por flotação por ar dissolvido:realizado em 

batelada,objetivou a busca dos parâmetros de flotação que melhor proporcionassem 

a remoção do material suspenso e, conseqüentemente, da turbidez presente em 

grandes quantidades na vinhaça bruta; 

 

3) Avaliação do potencial nutritivo do lodo gerado na flotação da vinhaça, visando 

avaliar a possibilidade de reuso desse material para fins mais nobres, tais como 

insumo para alimentação animal ou usos correlatos; 

 

4) Cultivo de Chlorella vulgaris na vinhaça pré-tratada por FAD: realizado em 

fotobiorreatores de bancada e em batelada, buscou avaliar o potencial do uso do 

efluente como meio de cultura para crescimento dessa espécie de microalga. Além 

disso, avaliou-se o efeito de tratamento/polimento realizado pela alga no efluente 

pré-flotado, o que configura uma segunda vantagem na utilização da Chlorella sp. 

em vinhaça. 

 

Nos itens que seguem serão descritos os materiais e métodos utilizados em cada 

etapa do trabalho. 

 

4.2. Descrição do material estudado 

 

A vinhaça utilizada neste estudo foi cedida pela Usina da Serra, do grupo 

COSAN, localizada na cidade de Ibaté, São Paulo. Na coleta o efluente foi retirado 
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por uma mangueira diretamente das dornas de destilação, e armazenado em galões 

plásticos de 20 litros.  

O material foi transportado até o Laboratório de Tratamento Avançado e Reuso 

de Águas (LATAR), onde foi armazenado sob refrigeração em câmara fria à 

temperatura média de 4°C. Uma alíquota foi retirada para caracterização da vinhaça, 

sendo para este fim processadas análises de pH, cor, turbidez, absorbância em 254 

nm, DQO, fósforo, nitrogênio, alcalinidade, condutividade, potencial zeta, tamanho 

médio de partículas e série de sólidos, segundo metodologias presentes no 

Standard Methods for Water and Wastewater (APHA, 2005). Para cada etapa de 

trabalho subseqüente a vinhaça bruta foi novamente caracterizada.  

 
Figura 1 - Esquema da proposta investigativa do trabalho 

 

4.3. Recuperação de nutrientes da vinhaça 

 

Uma vez observado o conteúdo de nutrientes presentes na vinhaça, foram 

levantadas hipóteses acerca da possibilidade de recuperação desses elementos, 

com especial interesse no fósforo e no nitrogênio, através da precipitação química.  
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4.3.1. Pré-tratamento da vinhaça 

 

Como o método de recuperação adotado foi a precipitação química, buscou-se 

assegurar que os sólidos separados após os ensaios fossem provenientes apenas 

da reação de precipitação e não da própria amostra utilizada. Para isso, a vinhaça 

bruta foi pré-tratada com aplicação de polímero sintético, floculação e sedimentação 

em Jartest (Marconi®), seguidas de microfiltração em membrana de 0.2 µm de 

abertura de poro. Com a finalidade de melhorar a remoção de sólidos suspensos e 

material coloidal na etapa de pré sedimentação, foi aplicado 20 mg/L de polímero 

catiônico comercial, gradiente e tempo de mistura rápida de 900 s-1 e 15 segundos, e 

gradiente e tempo de mistura lenta de 45 s-1 e 5 minutos respectivamente (Lóio, 

2013).  

Após a sedimentação dos flocos, o sobrenadante clarificado foi submetido à 

microfiltração frontal, em membrana de 0,2 µm de abertura de poro.  Estes 

processos não objetivaram o estudo de parâmetros de sedimentação e microfiltração 

mas tão somente como estratégia metodológica com vistas à remoção de sólidos em 

suspensão antes do estudo da precipitação de compostos da vinhaça contendo 

nutrientes, conforme comentado anteriormente. A vinhaça microfiltrada foi 

armazenada em galões de vidro em câmara fria à temperatura de 4°C, até a 

realização do ensaio propriamente dito. 

 

4.3.2. Ensaio de Precipitação Química 

 

O ensaio foi idealizado através do uso do método de planejamento fatorial. Os 

fatores testados foram pH, com quatro variações de níveis cujos valores são 8,0, 

8,5, 9,0 e 9,5, e tempo de reação, variando em dois níveis de 60 e 90 minutos, 

conforme Tabela 4. Os parâmetros fixados foram o volume de 500 mL de vinhaça 

em recipiente de capacidade de 1000 mL, a temperatura de 23 ± 0,5°C e a agitação 

de 65 rpm em agitador mecânico.  
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Tabela 4-Desenho fatorial 4x2 dos ensaios de precipitação química em vinhaça 

pH 

Tempo de Reação 
(min) 

8.0 8.5 9.0 9.5 

60 E8.0/60* E8.5/60 E9.0/60 E9.5/60 

90 E8.0/90 E8.5/90 E9.0/90 E9.5/90 

*Ei/j significa ensaio realizado com pH i e tempo de reação j. 

 

A precipitação química foi induzida via aumento de pH através de progressiva 

adição de solução padrão de hidróxido de sódio (NaOH) 1,43 N. Ao longo da 

duração do ensaio o pH foi mantido constante para assegurar que este fator não 

viesse a se tornar limitante para a precipitação química.  

 

4.3.3. Análises de composição química 

 

Ao final dos ensaios foram realizadas análises de sólidos suspensos totais (SST) 

através da filtração de 100 mL de amostra em membrana de 0,45 µm, e secagem a 

40°C (SARKAR, 1991). Os permeados das filtrações foram submetidos às análises 

de nitrogênio total, nitrogênio amoniacal, fósforo total, fósforo inorgânico, teor de 

cálcio, magnésio e potássio, de acordo com o Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (APHA, 2005). A amostra de vinhaça microfiltrada utilizada 

nos ensaios passou pelas mesmas análises supracitadas para realização de balanço 

de massa dos compostos de interesse ao longo do processo de tratamento. Os 

ensaios foram realizados em duplicatas e as análises de nitrogênio, fósforo e sólidos 

suspensos totais foram realizadas em triplicatas. Para análise de magnésio, cálcio e 

potássio, alíquotas de cada ensaio foram conservadas com ácido nítrico em pH 

menor que 2,0 e refrigeração a 4°C, segundo Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

 

4.3.4. Caracterização do sólido formado 

 

Para analisar qualitativamente o precipitado formado, foram realizadas novas 

bateladas para obtenção de maior quantidade de sólidos. Foram repetidas diversas 

vezes os ensaios em pH 8.5 e 9.5 e com 60 minutos de reação, sendo mantidos os 
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parâmetros adotados nos ensaios do planejamento fatorial. As amostras foram 

introduzidas em cones Imhoff para sedimentação dos sólidos formados, os quais 

foram homogeneizados e secos a 40°C.  

Os sólidos foram então submetidos à análise de difração de raios-X (DRX) em 

equipamento e unidade de raios-X da Marca Rigaku Rotaflex, Modelo RU200B, 

Camara Multpurpose - Sistema de Pó, no grupo de cristalografia do Instituto de 

Física de São Carlos-USP, e de espectroscopia no infravermelho (FT-IR) em 

espectrofotômetro Shimadzu IRAffinity-1, da Central de Análises Químicas 

Instrumentais do Instituto de Química de São Carlos-USP, com método padrão de 

disco de KBr. 

 

4.4. Tratamento da vinhaça por flotação por ar dissolvido 

 

 Nesta etapa avaliou-se o potencial da flotação por ar dissolvido (FAD) para 

tratamento da vinhaça visando duas finalidades: a clarificação para posterior 

aplicação como meio de cultura para microalgas da espécie Chlorella vulgaris, e o 

espessamento de lodo, para posterior análise da possibilidade de reuso do sólido 

separado como fonte de alimento animal. 

 Pelo fato de representar tecnologia de tratamento até então não utilizada em 

vinhaça, o estudo dividiu-se em 3 fases: triagem de fatores significativos, ensaio de 

clarificação e ensaio de espessamento de lodo. 

 Para esta etapa do trabalho foram utilizados dois equipamentos, sendo um 

agitador mecânico (Marconi®) para coagulação-floculação e um equipamento 

flotateste para flotação (Figura 2 -  Equipamento de agitação mecânica (a) e 

equipamento flotateste (b) utilizados nos ensaios de tratamento de vinhaça por 

flotação por ar dissolvido. 

Em todos os ensaios de tratamento foi utilizado polímero catiônico comercial, 

à base de poliacrilamida, selecionado por Lóio (2013) como sendo o mais eficaz na 

remoção de cor e turbidez da vinhaça, dentre uma lista de sete produtos químicos 

avaliados. O polímero foi preparado numa concentração de 1 g/L, a partir do qual foi 

calculado o volume a ser dosado nos ensaios. 
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Figura 2 -  Equipamento de agitação mecânica (a) e equipamento flotateste (b) utilizados nos ensaios de 

tratamento de vinhaça por flotação por ar dissolvido. 

 

4.4.1. Triagem de fatores: quais fatores são significativos para o processo de 

FAD em vinhaça? 

 

A triagem dos fatores relacionados ao processo de FAD foi realizada com o 

objetivo de conhecer a resposta da vinhaça submetida à flotação sob diversas 

condições. Muitos são os parâmetros que definem a eficiência da flotação em cada 

efluente a ser tratado por FAD. Quais são esses parâmetros, seus valores, e de que 

forma sua interação em diversas condições podem gerar mudanças nos parâmetros 

de resposta desejados, são as perguntas que se buscou responder com os ensaios 

de triagem. A partir dos resultados, definiu-se os parâmetros a serem avaliados nos 

ensaios de clarificação e espessamento de lodo (etapas 2 e 3 do tratamento). 

O desenho experimental bem como os resultados foram analisados no software 

Statistica 12. 

Para a triagem foi realizado planejamento fatorial de dois níveis (2n), sendo 

quatro os fatores estudados, conforme apresentado na Tabela 5. Os demais fatores 

relacionados ao estudo em batelada de coagulação-floculação e flotação foram 

fixados e são apresentados na Tabela 6. Os ensaios foram feitos em triplicatas, 

sendo que as combinações dos fatores resultaram em 49 condições, mais 6 

condições centrais, em que os valores de cada fator são a média dos seus níveis 

mínimo e máximo. O ensaio completo consistiu, portanto em 54 condições. As 

condições foram ensaiadas de forma aleatória, seguindo a seqüência gerada pelo 

software (Tabela 7). 

 

a b 
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Tabela 5- Fatores avaliados no ensaio de triagem dos fatores envolvidos na FAD. 

Fator Nome Unidade Tipo Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

A Dosagem mg/L Numérico 10 25 17,5 7,137 

B 
Gradiente de 
mistura lenta 

s-1 Numérico 60 120 90 28,549 

C 
Tempo de 
Floculação 

min Numérico 1 5 3 1,903 

D Recirculação % Numérico 20 50 35 14,274 

 

 

Tabela 6-Fatores com valores fixos utilizados no ensaio de triagem da FAD em vinhaça. 

Fator Unidade Valor 

pH pH Natural 

Temperatura °C Ambiente 

Velocidade de Flotação cm/min 7 

Gradiente de mistura rápida s-1 600 

Tempo de mistura rápida min 0,5 

Pressão de saturação kPa 500 

Tempo de saturação de ar min 10 

 

 

A justificativa para a inclusão do pH natural da amostra dentre os fatores com 

valores fixos se deve ao fato de que ajustes de pH em vinhaça gerariam elevados 

custos pela aplicação de condicionantes químicos, o que se tornaria em escala real 

algo altamente desvantajoso. No caso da velocidade de flotação, esta também foi 

fixada neste teste por se tratar de um parâmetro que na prática depende de testes 

em escala piloto para maior elucidação e confiabilidade. 

Para realização do ensaio, a vinhaça foi adicionada nos jarros do agitador, sob 

mistura rápida. Após a adição do polímero cronometrou-se o tempo de mistura 

rápida, a agitação foi interrompida e o volume coagulado dos jarros foi adicionado 

nas colunas do flotateste até as marcas de recirculação correspondentes à condição 

testada. Na seqüência submeteu-se a amostra à mistura lenta, após a qual foi 

realizada a sua flotação. A cronometragem do tempo estabelecido para coleta da 

amostra (calculado através dos valores de velocidade de flotação e altura do coletor 

da coluna de flotação) iniciou-se após a mistura completa do volume de recirculação, 

momento em que são atingidos os 2,0 litros na coluna. Neste ensaio de triagem a 

câmara de saturação foi alimentada com água.  
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Tabela 7-Matriz de ensaios gerada pelo planejamento fatorial 2
4 
. Fatores, níveis e ordem de execução dos 

ensaios. (continua) 

    Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Ordenação 
padrão 

Ordenação 
de 

execução 

A: 
Dosagem 

coagulante 

C: 
Gradiente 
velocidade 

D: 
Tempo 

floculação 

F: 
Razão 

recirculação 

1 25 10 60 1 20 
2 38 10 60 1 20 
3 30 10 60 1 20 
4 37 25 60 1 20 
5 15 25 60 1 20 
6 5 25 60 1 20 
7 34 10 120 1 20 
8 36 10 120 1 20 
9 14 10 120 1 20 

10 21 25 120 1 20 
11 3 25 120 1 20 
12 44 25 120 1 20 
13 48 10 60 5 20 
14 31 10 60 5 20 
15 17 10 60 5 20 
16 40 25 60 5 20 
17 13 25 60 5 20 
18 1 25 60 5 20 
19 12 10 120 5 20 
20 32 10 120 5 20 
21 6 10 120 5 20 
22 35 25 120 5 20 
23 18 25 120 5 20 
24 7 25 120 5 20 
25 24 10 60 1 50 
26 19 10 60 1 50 
27 20 10 60 1 50 
28 47 25 60 1 50 
29 29 25 60 1 50 
30 27 25 60 1 50 
31 46 10 120 1 50 
32 50 10 120 1 50 
33 42 10 120 1 50 
34 52 25 120 1 50 
35 10 25 120 1 50 
36 45 25 120 1 50 
37 51 10 60 5 50 
38 43 10 60 5 50 
39 4 10 60 5 50 
40 23 25 60 5 50 
41 11 25 60 5 50 
42 9 25 60 5 50 
43 54 10 120 5 50 
44 53 10 120 5 50 
45 28 10 120 5 50 
46 8 25 120 5 50 
47 22 25 120 5 50 
48 26 25 120 5 50 
49 16 17,5 90 3 35 
50 39 17,5 90 3 35 
51 41 17,5 90 3 35 
52 33 17,5 90 3 35 
53 2 17,5 90 3 35 
54 49 17,5 90 3 35 
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Com a amostra coletada, as respostas analisadas foram turbidez (NTU) e cor 

aparente (UC), em turbidímetro HACH 2100N e em espectrofotômetro HACH 

DR/2800 (455 nm) respectivamente, segundo metodologias do Standard Methods 

(APHA, 2005). Através de análises estatísticas como o teste ANOVA e o gráfico de 

Pareto, foram analisados os resultados a fim de identificar os parâmetros que 

geraram respostas significativas na eficiência de remoção de cor e turbidez, sendo 

estes melhor explorados e os demais fixados nas etapas seqüenciais. 

 

4.4.2. Ensaio de Clarificação 

A partir dos dados obtidos na fase de triagem, foram realizados ensaios para 

a determinação das curvas de clarificação da vinhaça, nas quais é avaliada a 

turbidez residual em função da velocidade de flotação das partículas em suspensão.  

Foram variados nesta etapa os fatores dosagem (mg/L) e recirculação (%), 

que mostraram-se significativos para a remoção de cor e turbidez. Os demais 

parâmetros foram fixados (Tabela 8), e a temperatura de 30°C foi estabelecida a 

partir desta etapa devido ao fato de a vinhaça ser produzida a altas temperaturas 

nas dornas de destilação. 

 

Tabela 8-Fatores fixos utilizados no ensaio de clarificação da vinhaça por FAD. 

Fator Unidade Valor 

pH pH Natural 

Temperatura °C 30 

Gradiente de Mistura Rápida s^-1 600 

Tempo de Mistura Rápida min 0,5 

Gradiente de Mistura Lenta s^-1 120 

Tempo de Mistura Lenta min 1 

Pressão de Saturação kPa 500 

Tempo Saturação de ar min 10 

 

 

As recirculações testadas foram 15%, 20%, 25%, 30%, 35% e 50%, as 

dosagens de polímero foram de 10, 15, 20, 25, 30 e 40 mg/L e as velocidades de 

flotação de 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17 cm/min. No ensaio  adicionou-se o volume 

exato de vinhaça (descontado o volume de recirculação) nos jarros do agitador 

mecânico, adicionou-se a dosagem correspondente do polímero sob mistura rápida 
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e, decorrido o tempo para coagulação, inseriu-se todo o volume coagulado nas 

colunas de flotação sob mistura lenta. Ao fim da floculação, foi inserido o volume de 

água saturada correspondente à recirculação adotada, momento definido como 

início do ensaio. Com auxílio de um cronômetro, realizaram-se coletas nos intervalos 

de tempo referentes às velocidades de flotação anteriormente citadas.  

Devido ao número de amostras finais para análise (288 amostras) e ao tempo 

de execução do ensaio, optou-se por dividir o ensaio em dois dias consecutivos e 

realizar apenas a leitura de turbidez, que é o parâmetro de maior interesse para o 

uso posterior da vinhaça como meio de cultura de microalgas e também demonstrou 

ser mais confiável para análise do que a cor. 

Os resultados do ensaio de clarificação foram, então, comparados com os 

resultados dos ensaios de espessamento, para tomada de decisão com relação a 

qual par dosagem-recirculação, e qual velocidade de flotação seriam adotados no 

tratamento da vinhaça para o cultivo. 

 

4.4.3. Ensaios de Espessamento de Lodo 

Tendo em vista que a vinhaça apresenta uma carga de sólidos mais alta do que 

muitos lodos gerados em ETAs, por exemplo, foi realizado um estudo de 

espessamento de lodo por flotação, contemplando assim esse aspecto do efluente e 

sendo gerada uma maior gama de parâmetros de tratamento por FAD. 

O ensaio de espessamento de lodo por flotação por ar dissolvido foi norteado 

pela metodologia desenvolvida e descrita por Reali (1999). O método permite a 

obtenção de parâmetros básicos de espessamento por flotação com base em 

ensaios com colunas de flotação, com alimentação por bateladas, em escala de 

bancada.  

Para isso, fixou-se uma fita métrica ao longo da altura da coluna, adotando-se 

como ponto de referência a base inferior das colunas de flotação. Com os mesmos 

parâmetros adotados na clarificação (Tabela 8), adicionou-se a vinhaça nos jarros 

com volume exato (descontado o volume de recirculação), realizou-se a coagulação 

com polímero e, em seguida, inseriu-se todo o volume coagulado nas colunas de 

flotação sob mistura lenta. Ao fim da floculação, foi inserido e misturado o volume de 

água saturada correspondente à recirculação adotada, momento definido pelo autor 

como início do ensaio.  
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A leitura consistiu em observar-se e anotar-se os valores de altura da interface 

lodo/água, e sua progressão ao longo da coluna em intervalos de tempo 

determinados. Neste ensaio foi adotado o tempo de 62 minutos como fim do ensaio 

devido ao desconhecido comportamento do efluente nesse tipo de processo. Por 

último, plotou-se os pares de pontos “altura da interface”; “intervalo de tempo”, para 

obtenção das curvas de espessamento de lodo da vinhaça por flotação. 

Para cálculo dos fatores de espessamento e clarificação, uma série de 

convenções devem ser adotadas. 

Adotou-se um valor de concentração teórica de sólidos suspensos totais (SST) 

no lodo (Cu = concentração de SST desejada após espessamento do lodo em uma 

unidade de flotação hipotética), de 6%. Com esse valor calculou-se a altura Hu 

(equação 1) que representa a altura da interface lodo/líquido, em que a torta de 

sólidos formada terá atingido a Cu, conforme equação: 

 

𝐻𝑢  =  
𝐶0

∗𝐻0

𝐶𝑢
 

Sendo: 

H0 = altura total da coluna líquida (lodo) após a mistura do volume de recirculação 

pressurizada (L) 

C0
* = concentração de SST no lodo após a mistura da recirculação pressurizada 

(mg/L), dada pela equação 2. 

 

𝐶0
∗  =  

𝐶0 × 𝑉𝑖

 𝑉𝑟 + 𝑉𝑖 
 

 

Sendo: 

Vi = volume inicial de lodo bruto (sem mistura de recirculação) 

Vr = volume de água recirculada (que vem da câmara de saturação) 

 

 De posse das curvas de flotação, traçou-se a reta representativa da região de 

espessamento por flotação prolongando-se as retas das regiões de compressão e 

clarificação e tomando-se a bissetriz do ângulo resultante. Traçou-se então uma reta 

tangente na interseção da bissetriz com a curva obtida no ensaio, a qual representa 

(1) 

(2) 
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a reta da região de espessamento. Os procedimentos realizados para construção 

dos gráficos estão representadas na Figura 3, extraída de Reali (1999). 

 

Figura 3–  Modelo de curva de espessamento por flotação, e procedimentos gráficos necessários para tomada 
dos parâmetros tu e Hu (Reali, 1999). 

  

Como demonstrado na Figura 3, a partir do valor de Hu calculado, obteve-se 

graficamente os valores de tu, tempo teórico necessário para que a torta de lodo 

atinja a concentração Cu. Com este conjunto de dados, calculou-se o parâmetro de 

referência para espessamento (FE) a partir da fórmula apresentada na equação 3: 

𝐹𝐸 =  
𝐻0

𝑡𝑢 × 1+𝑟 
        𝐿𝑇−1  

Sendo: 

r = razão entre o volume recirculado e o volume afluente. 

L = espaço 

T = tempo  

 

Do mesmo gráfico calculou-se o parâmetro de referência para clarificação (FC) 

(equação 4). Para isso, calculou-se o coeficiente angular da reta BC obtida no 

ensaio (Figura 2), que é numericamente igual à taxa de clarificação (V0). Assim, 

temos que: 

𝐹𝐶 =
𝑉0

1+𝑟
        𝐿𝑇−1  

(3) 

(4) 
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Tabelas e gráficos foram gerados a partir de tais dados, e nortearam a 

escolha dos melhores parâmetros para espessamento de lodo por FAD em termos 

de concentração de polímero e percentual de recirculação pressurizada.  

Ao final, os resultados de clarificação e de espessamento foram comparados 

e a partir deles definiu-se o ensaio de tratamento de vinhaça com vistas à produção 

de meio de cultura para as microalgas. Com os mesmo parâmetros foi realizado 

ensaio para coleta de lodo, que foi objeto do estudo detalhado no item 4.5 desta 

seção. 

 

4.5. Reuso do sólido separado na flotação da vinhaça 

 

 O estudo acerca do reuso do sólido separado pela flotação da vinhaça teve 

como objetivos avaliar o perfil bromatológico do lodo formado a partir da flotação da 

vinhaça; avaliar a digestibilidade do material flotado; avaliar a presença de 

compostos tóxicos no lodo (como chumbo, cádmio e cromo), provenientes do 

processo de cultivo e/ou processamento da cana de açúcar para produção de etanol 

e que possam ser eliminados na vinhaça e discutir a possibilidade de 

reaproveitamento do material para alimentação animal. 

 Para coleta do material foi realizada a flotação de um grande volume de 

vinhaça, utilizando-se os parâmetros definidos pelas etapas antecedentes. Para as 

análises foram separados volumes da vinhaça bruta, do subnadante tratado e do 

sólido flotado. 

O sólido foi homogeneizado em mixer e agitador mecânico de bancada e 

então submetido à ensaio de desaguamento de lodo por centrifugação. Alíquotas de 

45 mL foram inseridas em tubos de centrífuga de 50 mL, submetidas à centrifugação 

em centrífuga Eppendorf , com G de 1811 por 18 minutos. A centrifugação foi freada 

nos intervalos de 1, 3, 6, 9, 12, 15 e 18 minutos, nos quais foi retirada a leitura em 

cinco tubos, do volume ocupado pelo lodo, ou seja, do volume em que se 

estabelecia a interface lodo/líquido. Com as médias e desvios padrões dos valores 

coletados em cada intervalo de tempo plotou-se o gráfico referente à curva de 

desaguamento de lodo por centrifugação.  

O lodo desaguado foi transferido para placas de Petri, congeladas em freezer 

à temperatura de -40°C e submetidos à liofilização. A liofilização foi realizada pela 
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Terroni Equipamentos Científicos, em liofilizador modelo LD 1500 (fabricação 

própria) por aproximadamente 24 horas. 

As amostras de vinhaça bruta e do efluente tratado foram submetidas à 

análises de pH, cor, turbidez, condutividade, DQO, DBO, fósforo total, ortofosfato, 

NTK, N-amoniacal, ST, STF, STV, SST, SSF, SSV e metais (Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, Mn, 

Cu, Co, Cr, Ag, Mg, Al, Sr, Ca, Ba, Na, K, Mo, B). O lodo não desaguado foi 

submetido à análise de teor de sólidos. Já o sólido liofilizado foi submetido à 

análises de perfil bromatológico, digestibilidade in vitro e metais (Zn, Pb, Cd, Ni, Fe, 

Mn, Cu, Co, Cr, Ag, Mg, Al, Sr, Ca, Ba, Na, K, Mo, B). As análises bromatológicas 

foram realizadas no laboratório de bromatologia da Embrapa Sudeste, São 

Carlos/SP, segundo métodos descritos no Manual de Laboratório: Solo, água, 

nutrição vegetal, nutrição animal e alimentos (NOGUEIRA & SOUZA, 2005). 

4.6. Cultivo de Microalgas 

 

Esta etapa do trabalho visou avaliar a potencialidade da vinhaça pré-tratada 

fisico-quimicamente como meio de cultura para crescimento de Chlorella vulgaris. 

Visando nortear estudos que explorem a aplicabilidade em escala industrial de tal 

conhecimento, o estudo em bancada foi norteado no sentido de obter-se condições 

favoráveis à produção de biomassa, trabalhando com parâmetros controláveis de 

cultivo básicos. 

 

4.6.1. Origem da cepa e manutenção do inóculo 

 A cepa de Chlorella vulgaris foi gentilmente cedida pela 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). As 

especificações da cepa são listadas a seguir: 

 

Nome: Chlorella vulgaris Beijerinck (1890) 

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 
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 A cepa foi repicada sucessivas vezes numa proporção de 1:10 em volumes 

crescentes de meio de cultura WC (GUILLARD; LORENZEN, 1972 in ANDERSEN, 

2005 - modificado) previamente autoclavado a 121°C durante tempos recomendados 

para cada volume de frasco (TORTORA et al., 2010 ) e com o pH ajustado para 8,0. 

O volume final em que o inoculo foi mantido foi de 2,0 litros de meio de cultura, a fim 

de aclimatar a cepa ao volume de trabalho. A composição do meio WC encontra-se 

descrita na tabela 9. 

Nesse volume, os inóculos foram mantidos em fotobiorreatores desenvolvidos 

para o estudo, em sala de cultivo climatizada a 22 ± 1°C, fotoperíodo de 12 horas e 

intensidade luminosa de 60 µmol m-2s-1 fornecida por duas lâmpadas tubulares 

fluorescentes de 40W. A cultura foi mantida sob aeração constante de 1vvm (1L/min) 

de ar comprimido, regulada por fluxômetros individuais, que promoveu além do 

fornecimento de ar (e com ele CO2), uma maior homogeneização da cultura (Figura 

4). 

 

Tabela 9- Composição do meio WC (Guillard and Lorenzen 1972) utilizado como substrato para manutenção de 
inoculo de Chlorella vulgaris. 

Componentes Concentração Final no Meio (M) 

Tampão Tris 4,13 x 10-3 

NaNO3 1,00 x 10-3 

CaCl2 . 2H2O 2,50 x 10-4 

MgSO4 . 7H2O 1,50 x 10-4 

NAHCO3  1,50 x 10-4 

Na2SiO3 .9 H2O* 1,00 x 10-4 

K2HPO4 5,00 x 10-5 

Solução de Metais Traço 

Na2 EDTA  1,17 x 10-5 

FeCl3 . 6 H2O 1,17 x 10-5 

CuSO4 . 5 H2O 4,01 x 10-8 

ZnSO4 . 7 H2O  7,65 x 10-8 

CoCl2 . 6 H2O 4,20 x 10-8 

MnCl2 . 4 H2O 9,10 x 10-7 

Na2MoO4 .2 H2O 2,48 x 10-8 

H3BO3  1,62 x 10-5 

Solução de Vitaminas 

Tiamina .HCl 2,96 x 10-7 

Biotina  1,05 x 10-9 

B12 3,69 x 10-10 
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Figura 4–  Esquema de montagem da sala nos ensaios de cultivo de microalgas no LATAR (Lóio, 2013, 
modificado). 

4.6.2. Construção da curva de crescimento do inoculo 

  

 Primeiramente realizou-se ensaio em triplicata para conhecimento da curva 

de crescimento do inoculo para posterior utilização nos ensaios com vinhaça. 

Foi feito repique na proporção de 1:10 de meio WC, em três fotobiorreatores de 

bancada, submetidos às mesmas condições descritas no item 4.6.1.  

 As análises de crescimento foram feitas em dias intercalados, através de 

densidade óptica em dois comprimentos de onda – 685 nm e 750 nm – e biomassa 

seca, com filtração de 50 mL do cultivo em membrana de sólidos suspensos (1,2 

µm). Os comprimentos de onda foram definidos através de varredura em 

espectrofotômetro Hach DR 5000 (HACH, Loveland, Colorado, USA), e com 

base nos trabalhos de Chia et al. (2013) e Griffiths et al. (2011).  Ao final de 28 

dias, totalizou-se 15 coletas para análise.  

 Com os resultados plotou-se a curva de crescimento do inoculo, bem como a 

correlação entre os dois parâmetros analisados, a fim de verificar a possibilidade de 

utilização da densidade óptica para estimar a biomassa produzida. Aos dados de 

crescimento aplicou-se o modelo de Gompertz para definição dos parâmetros de 

crescimento como velocidade máxima de crescimento, tempo de geração e ponto de 

inflexão da curva de crescimento. O software utilizado para aplicação do modelo foi 

o Origin Pro 8. 
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4.6.3. Caracterização da vinhaça utilizada no cultivo 

 

 Uma caracterização completa foi realizada na vinhaça utilizada para preparo 

dos meios de cultura. As análises processadas estão listadas na Tabela 10. 

 

Tabela 10– Parâmetros fisico-químicos analisados na vinhaça flotada utilizada para preparo dos meios de cultura 
de C. vulgaris. 

Parâmetros  

Cor Aparente 455nm (UC) SSF (mg/L) Co (mg/L) 

Cor verdadeira 455nm (UC) STT (mg/L) Ag (mg/L) 

Turbidez (NTU) STV (mg/L) Mg (mg/L) 

Abs 254 STF (mg/L) Al (mg/L) 

DQO (mg/L) Zn (mg/L) Sr (mg/L) 

DBO (mg/L) Pb (mg/L) Ca (mg/L) 

Fósforo total (mg/L) Cd (mg/L) Ba (mg/L) 

Ortofosfato (mg/L)  Ni (mg/L) Na (mg/L) 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) Fe (mg/L) K (mg/L) 

Condutividade (ms/cm) Mn (mg/L) Mo (mg/L) 

pH Bruta Cu (mg/L) N-NH3 (mg/L) 

SST (mg/L) Cr (mg/L) N-NTK(mg/L) 

SSV(mg/L) 
  

 

Todas as análises seguiram as metodologias descritas no Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). 

 

4.6.4. Delineamento experimental para cultivo de C. vulgaris em vinhaça 

 

Foi realizado planejamento fatorial 2n para análise da influência dos fatores 

(A) concentração de vinhaça e (B) fotoperíodo no crescimento da microalga 

Chlorella vulgaris. Com variação de dois níveis em cada fator (n=2), o planejamento 

gerou 8 tratamentos, que realizados em triplicatas resultaram em 24 

fotobiorreatores. As combinações dos fatores em cada tratamento são mostradas na 

Tabela 11. 

Para preparo dos meios de cultura, a vinhaça flotada armazenada em freezer 

foi descongelada, diluída com água deionizada em proveta nas devidas 

concentrações até completar 2,0 litros (exceto para a condição 90% em que não 
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houve diluição prévia), adicionada nos fotobiorreatores e autoclavada a 121°C por 

60 minutos, conforme recomendações de tempo de autoclavagem de Tortora et. al. 

(2010).   

 

Tabela 11– Matriz de ensaio de cultivo de C. vulgaris em vinhaça. 

Tratamento Fotoperíodo (h) 
Porcentagem de vinhaça 
após a adição do inóculo 

T1 0 10% 
T2 0 90% 
T3 24 10% 
T4 24 90% 
T5 12 55% 

T Controle 1 0 Meio padrão WC+Glicerola 
T Controle 2 12 Meio padrão WC 
T Controle 3 24 Meio padrão WC 

a 
Concentração no meio de 0,92 g/L, segundo Bonini, 2012. 

 

Os tratamentos controle foram mantidos para permitir posterior comparação 

do crescimento algal em vinhaça com o crescimento padrão obtido em meio 

sintético. A adição de glicerol no tratamento controle 1 teve como objetivo fornecer 

fonte prontamente disponível de matéria orgânica para as algas, já que este seria o 

tratamento em meio padrão sem qualquer exposição à luz. Nessas condições a 

fotossíntese seria prejudicada, fazendo-se necessária uma fonte de carbono no meio 

para suprimento das algas já que são mixotróficas. 

Os fotobiorreatores dos tratamentos 1, 2 e controle 1 foram completamente 

cobertos com dupla camada de papel alumínio, garantindo assim que nenhum feixe 

de luz atingisse a cultura ao longo do monitoramento (Figura 5).  

A partir dos dados de crescimento descritos no item 4.6.2, o repique para o 

ensaio fatorial foi feito no quinto dia de crescimento do inoculo, que representa o 

meio da fase exponencial de crescimento da cultura. Todo o trabalho, de inoculação 

foi realizado em capela de fluxo laminar previamente higienizada com álcool 

isopropílico e submetida à luz UV por 15 minutos para assegurar a assepsia do 

ambiente. Todos os tratamentos foram inoculados com 10% de seu volume, 

homogeneizados, e deles extraída uma alíquota para análises do dia inicial. Uma 

seringa estéril de 50 mL foi colocada em cada mangueira de coleta dos frascos para 

coleta das amostras.  
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Diariamente, os frascos reatores eram agitados manualmente 50 vezes, e 

amostras de 4 mL foram coletadas em tubos de microcentrífuga para leitura de 

densidade óptica em espectrofotômetro DR-5000 (HACH Company, Loveland, 

Colorado) nos comprimentos de onda de 685 e 750 nm, sendo em seguida fixadas 

com lugol para posterior contagem de densidade celular. Os frascos foram vedados 

com parafilme e armazenados em temperatura ambiente sob proteção da luz. 

 

  
Figura 5 –  Distribuição geral dos fotobiorreatores na sala de cultivo durante ensaio de cultivo de microalgas em 

vinhaça e meio padrão. 

 

Duas vezes por semana, em intervalos de 3 a 4 dias, análises completas 

foram realizadas. Para isso, no momento da coleta diária um maior volume era 

extraído e submetido às análises de pH, turbidez e condutividade. Após estas 

análises, as amostram foram submetidas à filtração em membrana de 0,45 µm para 

análise de substâncias dissolvidas. As análises foram absorbância em 254 nm, DQO 

e ortofosfato (APHA, 2005). Metodologias de análise espectrofotométricas de nitrato 

e nitrito foram testadas mas não apresentaram resultado confiável em vinhaça.  

 Por fim, para as réplicas em que houve real crescimento celular, demonstrado 

pela densidade óptica, foram realizadas contagens de microrganismos em 

microscópio óptico Olympus BX51TF, em câmara de Fuchs-Rosenthal. O software 

Image-Pro Plus versão 6.3 foi utilizado para contagem de células (200 por amostra). 

A densidade de organismos por unidade de volume (mL) foi calculada segundo 

descrito no Standard Methods (APHA, 2005): 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒(𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 /𝑚𝐿 ) =  
𝑁 ∙  𝐴𝑐

𝐴𝑓  ∙ 𝐹 ∙ 𝑉
 

 

 

a b 
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Sendo: 

N = número de células contadas 

Ac = área total da câmara de contagem (mm2) 

Af = área do campo de contagem (mm2) 

F = número de campos contados 

V = volume total da câmara de contagem (mm3) 

 

 Os dados de crescimento foram tratados pelo modelo matemático de 

Gompertz no software Origin Pro 8, para avaliar sua adequação aos dados 

experimentais. Uma vez adequado, o modelo forneceu as curvas de crescimento e 

os parâmetros microbiológicos relacionados à cinética de crescimento da cultura nos 

tratamentos ensaiados. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Recuperação de nutrientes da vinhaça 

 

As análises realizadas tiveram como objetivo avaliar a potencialidade de remoção 

de nutrientes, em particular o fósforo e o nitrogênio, através da metodologia adotada 

para precipitação química de eventuais compostos nitrogenados e/ou fosforadosna 

vinhaça. A seguir são apresentados resultados de SST, P-PO4 total, N-NH4, Ca,  Mg 

e K referentes às triplicatas de cada uma das bateladas dos ensaios (bateladas em 

duplicata), totalizando em seis valores por parâmetro para cada ensaio. Apenas as 

análises de metais foram realizadas em duplicata, sendo uma amostra de cada 

batelada do mesmo ensaio. 

No Gráfico 1 são apresentados resultados de sólidos suspensos totais formados 

após os diferentes tempos de reação nos quatro valores de pH investigados. 

Observa-se que, apesar das amostras de vinhaça bruta terem sido pré-tratadas com 

polímero catiônico, seguido de sedimentação e filtração em membrana de 

microfiltração de 0,2 µm (conforme descrito no item materiais e métodos), essas 

mesmas amostras, no primeiro dia de ensaio, foram novamente filtradas em 

membrana de 1,2 µm segundo metodologia de sólidos suspensos totais contida em 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005), com 

a finalidade de verificar se no intervalo de tempo decorrido entre o preparo da 

vinhaça e a realização dos ensaios de precipitação propriamente ditos, pudesse ter 

havido eventual pós-coagulação de partículas coloidais.  

Curiosamente, os resultados indicam que pode ter ocorrido tal fenômeno ou outro 

qualquer que tenha causado formação de SST adicional na vinhaça bruta pré-

sedimentada/microfiltrada (SST de 113,57 mg/L para pH de 4,5). Portanto, para o 

cálculo da massa de SST gerados nos ensaios de precipitação subseqüentes, foi 

subtraído o valor de concentração inicial de SST da vinhaça bruta pré-

sedimentada/microfiltrada. Assim, os resultados apresentados na Gráfico 1 

representam os valores mínimos de SST formados em cada situação. 

A análise dos resultados de sólidos presentes no gráfico 1 permite verificar que o 

valor de pH na faixa de 9.0 a 9.5, independente do tempo de reação, proporcionou 

as melhores condições para a formação de precipitados. A análise de variância 
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(ANOVA) e o teste de Tukey confirmaram que há diferença entre as médias 

encontradas, sendo que diferem significativamente os ensaios em pH 9.0 e 9.5 

daqueles em pH abaixo de 9.0.  

 

 

 

Gráfico 1 -  Massa de sólidos suspensos totais (APHA, 2005) formados em cada um dos ensaios (resultados 
referentes a seis amostras analisadas, sendo três de cada batelada do mesmo ensaio). Em que, Ei/j 
significa ensaio realizado com pH i e tempo de reação j (min). 

 

 

Com relação ao fósforo, a vinhaça bruta pré-tratada apresentou concentração 

media de fósforo total de 121,97 ± 7,7, da qual obteve-se remoção ao longo do 

processo  na faixa de 18 a 33% (Gráfico 2). Aplicando teste de variância ANOVA, 

observa-se que há diferença significativa entre as médias dos ensaios.Através da 

aplicação de teste de Tukey para comparação entre médias observa-se que há 

diferença significativa somente entre a média do E8.5/90 e os ensaios E8.0/60 e E8.0/90. A 

faixa de 8,5 a 9,5 apresentou-se como ideal para remoção de fósforo da vinhaça, e o 

tempo de reação, na faixa investigada, não ofereceu influência significativa entre os 

ensaios de mesmo pH. 

A concentração de nitrogênio amoniacal na vinhaça bruta pré-tratada foi de 

53,35±0,2 mg/L de N-NH4 dos quais obteve-se máxima eficiência de remoção de 

7,83±4,12 % no ensaio em pH 9,5 e tempo de reação de 60 minutos (Gráfico 3). 

Porém, aplicando-se análise de variância (ANOVA), observa-se que não há 

diferença significativa entre as médias a um nível de significância de 0,05, ou seja, 

em todos os tratamentos os percentuais de remoção de nitrogênio são considerados 

estatisticamente iguais. 
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Gráfico 2 -  Percentual de remoção de fósforo total da vinhaça a partir dos ensaios de precipitação nas 8 

combinações pH x tempo de reação. Amostras referem-se ao filtrado da análise de SST, tendo 
portanto sido filtrada em 1.2 µm (APHA, 2005) 

 

No caso dos metais analisados (Gráfico 4 e Gráfico 5), o mesmo pode ser 

afirmado tanto para o cálcio como para o magnésio. As análises foram processadas 

em uma amostra de cada batelada (1 e 2), para as quais foi necessária a diluição 

em 2500 vezes devido ao método utilizado (absorção atômica). A análise de 

variância (ANOVA) aponta que não há diferença significativa entre as médias em um 

nível de significância de 0.05, ou seja, não houve diminuição de nenhum desses 

compostos com relação à concentração inicial na vinhaça bruta pré-

sedimentada/microfiltrada. Esse resultado pode ser atribuído a problemas de 

diluição, já que nesta proporção de diluição o material pode ser facilmente perdido 

ou contaminado. A análise torna-se inconclusiva no que diz respeito à precipitação 

de fosfatos de cálcio e magnésio, necessitando de novas investigações futuras, em 

que as eventuais interferências venham a ser eliminadas, para se verificar com mais 

segurança tal aspecto. 
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Gráfico 3 - Percentual de remoção de nitrogênio amoniacal na vinhaça a partir dos ensaios de precipitação 
nas 8 combinações pH x tempo de reação. Amostras referem-se ao filtrado da análise de SST, 
tendo portanto sido filtrada em 1.2 µm (APHA, 2005) 

 

 

 

 

Gráfico 4-  Concentração de cálcio e magnésio na vinhaça bruta pré-sedimentada/microfiltrada e após os 
tratamentos por precipitação química controlada. Amostras referem-se ao filtrado da análise de 
SST, tendo portanto sido filtrada em 1.2 µm (APHA, 2005) 
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Gráfico 5 -  Concentração de potássio na vinhaça bruta pré-sedimentada/microfiltrada e após os tratamentos 
por precipitação química controlada. Amostras referem-se ao filtrado da análise de SST, tendo 
portanto sido filtrada em 1.2 µm (APHA, 2005) 

 

A análise de potássio mostra que houve redução na concentração do elemento 

nos tratamentos com relação à concentração inicial na vinhaça bruta pré-

sedimentada/microfiltrada, diferença essa confirmada pela ANOVA e teste de Tukey. 

A remoção entre os tratamentos não apresentou diferença estatisticamente 

significativa, chegando a uma diminuição de quase 10% de potássio. O potássio é 

um dos íons comumente presentes em águas residuárias, e um dos mais 

abundantes na vinhaça, sendo competidor na formação de sais de estruvita e fosfato 

de cálcio e apontado como um dos motivos de dificuldade na obtenção de pureza 

em estudos de precipitação de estruvita em águas residuárias (KORCHEF et al., 

2011). 

O Gráfico 3 e o Gráfico 5, mostram que um número considerável de 

determinações físico-químicas apresentaram elevados valores de desvio padrão. 

Provavelmente este fato pode ser atribuído não somente às complexas 

características da vinhaça, mas também à sua difícil homogeneização e possível 

degradação ao longo do tempo de desenvolvimento das bateladas de ensaios, 

mesmo mantendo as amostras sob refrigeração. Supõe-se que, no decorrer dos seis 

dias demandados para conclusão dos ensaios a vinhaça pode ter sofrido algumas 

modificações que refletiram nos elevados desvios-padrões relatados nos resultados. 

No entanto, esses desvios podem não ser significativos diante da enorme variação 

na composição da vinhaça quando da sua produção. 
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5.1.1. Caracterização do sólido formado 

Para elucidação da composição dos sólidos formados no processo de 

precipitação química, amostras do precipitado formado (secas a 40°C) foram 

submetidas a duas análises qualitativas: espectroscopia no infravermelho (gráficos 6 

e 7) e difração por raios-x (gráfico 8). 
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Gráfico 6–  Espectro FT-IR do sólido precipitado em 500mL de vinhaça bruta pré-sedimentada/microfiltrada , 
no ensaio em pH 8,5 e 60 minutos de tempo de reação. O sólido foi secado a 40°C. 

 

Como pode ser observado no Gráfico 6 e no Gráfico 7, os sólidos formados em 

diferentes valores de pH apresentaram mesmo comportamento, gerando espectros 

praticamente idênticos. O sólido precipitado não continha apenas material 

inorgânico, podendo ser observadas bandas características de compostos 

orgânicos. A banda larga de forte intensidade observada na região de 3390 cm-

1 pode ser atribuída a deformação de grupos OH em pontes de hidrogênio 

(SARKAR,1991), provavelmente devido à presença de alguma água residual nas 

amostras de sólidos precipitados (que foi brandamente seca a 40°C para evitar 

perda de estruvita). O pico de forte intensidade em 1593 cm-1 é característico da 

deformação axial assimétrica de grupos carboxilato. Já os picos de média 

intensidade em 1398 e 1417 cm-1 são também observados em compostos que 

contem as ligações C–O–H (SILVERSTEIN, 2005). 
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Gráfico 7–  Espectro FT-IR do sólido precipitado em 500mL de vinhaça bruta pré-sedimentada/microfiltrada , 
no ensaio em pH 9,5 e 60 minutos de tempo de reação. O sólido foi secado a 40°C. 

 

Na região de 1043 a 1114 cm-1 ocorrem bandas de forte intensidade que podem 

se atribuídas aos modos de estiramento do grupo fosfato (SELVARAJU et al., 2012). 

Também pode-se atribuir a banda de media intensidade em  617cm-1 à deformação 

do grupo fosfato. A análise dos espectros de IV obtidos para os dois tratamentos (pH 

8,5 e 9,5; tempo de reação 60 minutos) evidencia no precipitado a presença de 

grupos orgânicos com carboxilato e fenol  e também a presença do grupo fosfato. 

A análise de Difração de Raio-x confirma a precipitação de compostos contendo 

fósforo, nitrogênio, além de magnésio e cálcio (Gráfico 8). Para ambos os ensaios 

realizados, em pH 8,5 e em pH 9,5, com tempo de reação de 60 minutos, os 

mesmos picos foram gerados no difratograma, os quais coincidem com os picos 

padrões encontrados na base de dados JCPDS referentes aos compostos 

NH4Mg(PO3)3, Mg2N3P, Ca, Ca3(PO4)2, Ca2P2O7, (Ca,Mg)3(PO4)2, e Ca2Nno material 

precipitado, sendo que a diversidade de tais compostos deve-se ao fato de a 

vinhaça possuir inúmeros íons em solução que competem mutuamente durante as 

reações de precipitação.  

Estudos adicionais são recomendados objetivando verificar a influência do 

gradiente médio de velocidade (intensidade de agitação) na eficiência de 

precipitação dos compostos acima mencionados. A aplicação de outros 

alcalinizantes no lugar da do hidróxido de sódio (como por exemplo cal e carbonato 

de sódio) também é recomendada visto que foi necessário em média 2,0 g/L de 
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NaOH para elevar o pH da faixa de 4,8 para a faixa de 8,0 a 9,0. 

 

 

 

Gráfico 8 -  Difração de raios-X do sólido precipitado em 500 mL de vinhaça pre-filtrada em (a) e (b) pH 8.5 e 
60 minutos de tempo de reação e (c) pH 9.5 and 60 minutos de tempo de reação. O sólido formado 
foi seco a 40°C. 

a 

b 

c 
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5.2. Pré-tratamento da vinhaça por flotação por ar dissolvido 

5.2.1. Caracterização do material de estudo 

 

 A vinhaça utilizada nos ensaios foi caracterizada, sendo os resultados das 

análises apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12- Caracterização da vinhaça coletada em 11 de setembro de 2013, na Usina da Serra, Ibaté. 

Análise Leitura 

Cor Aparente 455nm (UC) 61200 

Cor verdadeira 455nm (UC)  8700 

Turbidez (NTU) 3100 

Abs 254 200,5 

Abs 254 (filtrada) 114,4 

DQO (mg O2/L) 52945,5 ± 2073,0 

Fósforo total (mg P/L) 64,99 ± 1,68 

Fosfato total (mg PO4/L) 194,97± 5,04 

Fósforo inorgânico (mg P/L) 10,43 ± 0,31 

Fosfato inorgânico (mg PO4/L) 31,29 ± 0,93 

N-amoniacal (mg/L) 77,28 ± 3,22 

N-NTK (mg/L) 1502,23 ± 14,87 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 756 

Condutividade (ms/cm) 18 

pH 5,09 

Potencial Zeta (mV) -3,75 

Tamanho de partícula (Média) (d.nm) 1838 

STT (mg/L) 51464,33 ± 219,43 

STV (mg/L) 35624,33 ± 189,12 

STF (mg/L) 15840,00 ± 103,40 

SST (mg/L) 4896,0 ± 188,89 

SSV (mg/L) 4328,0 ± 172,39 

SSF (mg/L) 568,0 ± 71,55 

SDT (mg/L) 43315,56 ± 2144,39 

SDV (mg/L) 28643,7 ± 1288,06 

SDF (mg/L) 14671,85 ± 890,12 
 

 

5.2.2. Triagem dos fatores 
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 A triagem de fatores foi realizada com o intuito de conhecer o processo de 

flotação por ar dissolvido em vinhaça. Inúmeras perguntas se faziam como: os 

sólidos em suspensão formados na vinhaça após aplicação de dosagem adequada 

de polímero catiônico serão facilmente flotáveis. Uma flotação eficaz dependerá de 

grandes quantidades de polímero? Quais fatores, combinados ou não, podem gerar 

uma mudança significativa na remoção de cor e turbidez? Essas perguntas foram 

respondidas através de um planejamento fatorial 2n, sendo n o número de fatores 

testados. Este desenho foi escolhido pois ele permite que sejam estimados todos os 

efeitos principais e todos os efeitos de interações entre fatores, o que se torna 

interessante na investigação de tais questões acerca do processo de flotação por ar 

dissolvido na vinhaça. 

Os ensaios foram realizados em dois dias consecutivos, e os valores de turbidez 

da vinhaça bruta foram de 3175 ± 247,48 e 3562 ± 53,74 NTU e de cor foram 72750 

e 69750 UC respectivamente. Essa alteração na cor e na turbidez da vinhaça ao 

longo do tempo foi observada em muitos ensaios. Se submetida à temperatura 

ambiente em um longo período do dia, a vinhaça inicia um processo de deterioração, 

provavelmente devido a algum processo fermentativo, que faz com que, mesmo 

sendo novamente armazenada em câmara fria, seus parâmetros apresentem-se 

alterados no próximo uso. Sendo assim, em todos os casos em que os ensaios 

tiveram duração de mais de um dia, as análises das respostas adotadas eram 

realizadas em cada dia para correção de possíveis incongruências. 

Na Tabela 13são apresentadas as conformações de cada condição no ensaio, 

bem como os valores de cor e turbidez residuais corrigidas (devido à diluição pelo 

volume recirculado),e os resultados em termos de percentual de remoção desses 

parâmetros.Como pode ser observado na Tabela 13, o ensaio resultou em 

percentuais de remoção de turbidez na faixa de 90,2 ±0,4% a 97,8 ± 1,2%. Com 

relação à cor aparente, o tratamento produziu efluentes com valores médios de cor 

de 64,5 ± 1,4% a 78,4 ± 1,0% menores do que o efluente bruto inicial. 

Para análise estatística, foram utilizados os dados de percentual de remoção, 

pois tais valores consideram a diferença de turbidez e cor da vinhaça bruta afluente 

ao flotador de bancada em cada um dos dois dias de ensaio. Cada parâmetro de 

resposta foi analisado separadamente. 
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Tabela 13- Matriz de ensaio e resultados do fatorial 2
4
 para triagem de fatores significativos na flotação por ar dissolvido de vinhaça. (continua) 

  
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Resposta1 Resposta2 

Std Run 
A: 

Dosagem 
coagulante 

C: 
Gradiente 
velocidade 

D: Tempo 
floculação 

F: Razão 
recirculação 

Turbidez 

Correção 
da 

Diluição 
(R%) 

% 
remoção  

Média 
Desvio 
Padrão 

Cor 
Aparente 

Correção 
da 

Diluição 
(R%) 

% 
remoção  

Média 
Desvio 
Padrão 

1 25 10 60 1 20 168,0 201,6 93,7 

92,3 1,2 

18250 21900,1 69,9 

67,5 2,6 2 38 10 60 1 20 258,0 309,6 91,3 18750 22500,1 67,7 

3 30 10 60 1 20 242,0 290,4 91,8 20500 24600,1 64,7 

4 37 25 60 1 20 111,0 133,2 96,3 

97,6 1,1 

15750 18900,1 72,9 

76,5 4,1 5 15 25 60 1 20 48,7 58,4 98,2 14750 17700,1 75,7 

6 5 25 60 1 20 44,4 53,3 98,3 11500 13800,1 81,0 

7 34 10 120 1 20 244,0 292,8 91,8 

92,9 2,0 

19500 23400,1 66,5 

67,7 2,2 8 36 10 120 1 20 244,0 292,8 91,8 19500 23400,1 66,5 

9 14 10 120 1 20 125,0 150,0 95,3 18000 21600,1 70,3 

10 21 25 120 1 20 52,3 62,8 98,0 

97,7 1,0 

14000 16800,1 76,9 

75,7 4,0 11 3 25 120 1 20 38,8 46,6 98,5 12750 15300,1 79,0 

12 44 25 120 1 20 102,0 122,4 96,6 16750 20100,1 71,2 

13 48 10 60 5 20 259,0 310,8 91,3 

92,7 1,8 

19000 22800,1 67,3 

69,1 4,7 14 31 10 60 5 20 234,0 280,8 92,1 20000 24000,1 65,6 

15 17 10 60 5 20 139,0 166,8 94,7 15500 18600,1 74,4 

16 40 25 60 5 20 105,0 126,0 96,5 

97,8 1,2 

15250 18300,1 73,8 

77,1 3,2 17 13 25 60 5 20 44,6 53,5 98,3 13750 16500,1 77,3 

18 1 25 60 5 20 37,4 44,9 98,6 12000 14400,1 80,2 

19 12 10 120 5 20 119,0 142,8 95,5 

94,5 2,3 

18500 22200,1 69,5 

70,5 5,5 20 32 10 120 5 20 239,0 286,8 91,9 20000 24000,1 65,6 

21 6 10 120 5 20 102,0 122,4 96,1 14250 17100,1 76,5 

22 35 25 120 5 20 109,0 130,8 96,3 

97,6 1,1 

16000 19200,1 72,5 

77,4 4,2 23 18 25 120 5 20 52,4 62,9 98,0 12500 15000,1 79,4 

24 7 25 120 5 20 42,8 51,4 98,4 12000 14400,1 80,2 

25 24 10 60 1 50 159,0 238,5 92,5 

92,9 0,4 

14250 21375,1 70,6 

72,3 1,6 26 19 10 60 1 50 148,0 222,0 93,0 12750 19125,0 73,7 

27 20 10 60 1 50 144,0 216,0 93,2 13250 19875,0 72,7 

28 47 25 60 1 50 98,6 147,9 95,8 96,6 1,2 13250 19875,0 71,5 74,1 
6,0 
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(conclusão) 

  
Fator 1 Fator 3 Fator 4 Fator 6 Resposta 1 Resposta 2 

Std Run 
A: 

Dosagem 
polímero 

C: 
Gradiente 
velocidade 

D:  
Tempo 

floculação 

F:  
Razão 

recirculação 
Turbidez 

Correção 
da 

Diluição 
(R%) 

% 
remoção  

Média 
Desvio 
Padrão 

Cor 
Aparente 

Correção 
da 

Diluição 
(R%) 

% 
remoção  

Média 
Desvio 
Padrão 

29 29 25 60 1 50 96,2 144,3 95,9 

  

14000 21000,1 69,9 

  30 27 25 60 1 50 44,3 66,5 97,9 9250 13875,0 80,9 

31 46 10 120 1 50 231,0 346,5 90,3 

90,2 0,4 

17250 25875,1 62,9 

64,5 1,4 32 50 10 120 1 50 244,0 366,0 89,7 16000 24000,1 65,6 

33 42 10 120 1 50 225,0 337,5 90,5 16250 24375,1 65,1 

34 52 25 120 1 50 95,4 143,1 96,0 

96,6 1,1 

13500 20250,1 71,0 

72,7 5,0 35 10 25 120 1 50 43,2 64,8 98,0 10500 15750,0 78,4 

36 45 25 120 1 50 95,2 142,8 96,0 14500 21750,1 68,8 

37 51 10 60 5 50 227,0 340,5 90,4 

91,8 3,3 

15250 22875,1 67,2 

69,0 6,1 38 43 10 60 5 50 252,0 378,0 89,4 16750 25125,1 64,0 

39 4 10 60 5 50 92,6 138,9 95,6 11750 17625,0 75,8 

40 23 25 60 5 50 51,5 77,3 97,6 

97,8 0,2 

11000 16500,0 77,3 

74,6 5,7 41 11 25 60 5 50 47,8 71,7 97,7 15500 23250,1 68,0 

42 9 25 60 5 50 42,4 63,6 98,0 10500 15750,0 78,4 

43 54 10 120 5 50 221 331,5 90,7 

91,2 1,5 

15500 23250,1 66,7 

65,0 1,9 44 53 10 120 5 50 239,0 358,5 89,9 16000 24000,1 65,6 

45 28 10 120 5 50 150,0 225,0 92,9 18000 27000,1 62,9 

46 8 25 120 5 50 35,2 52,8 98,3 

97,9 0,4 

10500 15750,0 78,4 

78,4 1,0 47 22 25 120 5 50 45,5 68,3 97,9 11000 16500,0 77,3 

48 26 25 120 5 50 53,3 80,0 97,5 10000 15000,0 79,4 

49 16 17,5 90 3 35 65,9 89,0 97,2 

95,9 1,2 

12750 17212,5 76,3 

71,4 5,3 

50 39 17,5 90 3 35 127,0 171,5 95,2 16750 22612,5 67,6 

51 41 17,5 90 3 35 132,0 178,2 95,0 15000 20250,0 71,0 

52 33 17,5 90 3 35 126,0 170,1 95,2 18000 24300,0 65,2 

53 2 17,5 90 3 35 55,8 75,3 97,6 11250 15187,5 79,1 

54 49 17,5 90 3 35 121,0 163,4 95,4 15750 21262,5 69,5 
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5.2.2.1. Turbidez 

 

Primeiramente analisaram-se os gráficos de efeitos e a análise ANOVA para 

avaliar dentre os quatro fatores testados – (1) dosagem de polímero, (2) gradiente 

de mistura lenta, (3) tempo de mistura lenta e (4) razão de recirculação - quais 

influenciaram significativamente na remoção de turbidez da vinhaça por FAD. No 

caso da turbidez, o diagrama de Pareto (Gráfico 9) mostra quais fatores foram 

representativos, e que geraram uma alteração de resposta estatisticamente 

significativa. Como pode ser observado, as barras que ultrapassam a linha vermelha 

do gráfico, linha que indica a magnitude mínima de efeitos estatisticamente 

significativos com p-valor <0,05, são correspondentes aos fatores 1e 4, sendo 

portanto os únicos estatisticamente significativos do ensaio.  

 

 

Gráfico 9 - Diagrama de Pareto dos efeitos padronizados para as respostas de percentual de remoção de 
turbidez. (1) Dosagem, (2) Gradiente, (3) Tempo de floculação e (4) Vazão de recirculação. As 
barras representadas por“i by j” representam as interações entre dois fatores. 

 

Com relação à magnitude e efeito de ambos os parâmetros, observa-se que a 

dosagem exerce uma influencia cerca de seis vezes maior que a exercida pela razão 

de recirculação. Além disso, os sinais dos valores absolutos plotados indicam a 

forma com que os parâmetros em questão influenciam na resposta. No caso da 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Remoção de Turbidez (%)

2**(4-0) design; MS Pure Error=2,103839

DV: Remoção de Turbidez (%)

p=0,05

Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

3by4

1by3

2

1by2

2by3

3

1by4

2by4

4

1

0,0792545

0,1687712

-0,224641

0,2918612

0,8766836

1,337674

1,375156

-1,66406

-2,43879

12,23805
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dosagem de polímero, o sinal positivo indica que do nível -1 (10 mg/L) ao nível +1 

(25 mg/L) a remoção de turbidez aumentou, ou seja, o parâmetro possui efeito 

positivo na resposta (Gráfico 10). Já a razão de recirculação apresenta um sinal 

negativo em seu valor absoluto de efeito, indicando que o aumento da recirculação 

resultou em uma pequena redução na remoção de turbidez (Gráfico 11).  

Essa contribuição expressiva da dosagem de polímero na remoção de turbidez 

da vinhaça é explicada pelo fato de polímeros catiônicos, como o utilizado neste 

estudo, adsorverem nos colóides de carga negativa, promovendo sua neutralização. 

Essa ação de neutralização de cargas promove coagulação das partículas e 

aumento do tamanho e da hidrofobicidade do floco formado, sendo esta última, 

característica fundamental para a flotabilidade dos sólidos. Quanto mais hidrofóbica 

a fase sólida, maior será o ângulo de contato formado com a fase gasosa após a 

colisão, e maior a chance da ligação bolha-partícula tornar-se estável. Portanto, o 

aumento da dosagem de 10 para 25 mg/L promoveu aumento na eficiência da 

coagulação e floculação do material coloidal e em suspensão presentes na 

suspensão. Além disso, o polímero catiônico investigado proporcionou a formação 

de flocos com grau de hidrofobicidade superficial tal que resultou em elevada 

eficiência do processo de flotação. 

 

 

Gráfico 10–  Média e desvio padrão da remoção de turbidez nos níveis mínimo e máximo de dosagem de 
polímero (-1) 10 mg/L e (+1) 25 mg/L, mostrando o efeito do parâmetro na resposta. 

Plot of Marginal Means and Conf. Limits (95,%)

DV: Turbidez

Design: 2**(4-0) design

NOTE: Std.Errs. for means computed from MS Error=2,103839
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Gráfico 11–  Média e desvio padrão da remoção de turbidez nos níveis mínimo e máximo de razão de 
recirculação (-1) 20% e (+1) 50%, mostrando o efeito do parâmetro na resposta 

 

Tabela 14–  Teste ANOVA para os dados de remoção de turbidez (%) para o ensaio fatorial 2
4
.(1) Dosagem, 

(2) Gradiente, (3) Tempo de floculação e (4) Vazão de recirculação. Os “i by j” representa as 
interações entre dois fatores 

 

Factor 

ANOVA; R2=0,77891; R-Aj:0,72749  

SS 
 

df 
 

MS 
 

F 
 

p 
 

(1) 
 

315,0917 1 315,0917 149,7699 0,000000 

(2) 
 

0,1062 1 0,1062 0,0505 0,823495 

(3) 
 

3,7646 1 3,7646 1,7894 0,189167 

(4) 
 

12,5130 1 12,5130 5,9477 0,019655 

1 by 2 
 

0,1792 1 0,1792 0,0852 0,772023 

1 by 3 
 

0,0599 1 0,0599 0,0285 0,866896 

1 by 4 
 

3,9785 1 3,9785 1,8911 0,177353 

2 by 3 
 

1,6170 1 1,6170 0,7686 0,386315 

2 by 4 
 

5,8257 1 5,8257 2,7691 0,104549 

3 by 4 
 

0,0132 1 0,0132 0,0063 0,937257 

Lack of Fit 
 

19,5599 6 3,2600 1,5495 0,189560 

Pure Error 
 

77,8420 37 2,1038 
  

Total SS 
 

440,5509 53 
   

 

Os dados gerados pelo gráfico de Pareto são confirmados pela ANOVA (Tabela 

14), nas quais os mesmos fatores são indicados em vermelho pois são considerados 

significativos com valor de p<0,05. Também na tabela da ANOVA Tabela 14) pode 

ser observado que o parâmetro denominado “Falta de Ajuste” (Lack of Fit), não é 

significativo. Este parâmetro é baseado na variação dos dados empíricos ao redor 

do modelo ajustado aos dados. Se o modelo não se ajusta bem aos dados, o lack of 

Plot of Marginal Means and Conf. Limits (95,%)
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fit torna-se significativo, o que não acontece com os dados do ensaio realizado. 

Tem-se então mais um parâmetro que confirma a qualidade do ajuste do modelo aos 

dados e a validade dos testes estatísticos. 

Se olharmos, no entanto para o coeficiente de determinação (R2), ou seja, para a 

porcentagem de variação explicada pela regressão, veremos o valor de 78%. 

Embora baixo se comparado a um valor máximo de R2 num ideal improvável de 

inexistência de quaisquer ruídos, o coeficiente não está muito abaixo da máxima 

variação explicável, que considera a contribuição devido ao erro puro. No caso deste 

ensaio, a máxima variação explicável é de 82,33%, a partir do qual podemos 

considerar que o modelo se adequa aos dados obtidos. Isso pode ser confirmado 

pela análise dos gráficos de resíduos. 

Como pode ser observado na Gráfico 12, os resíduos dos pontos fatoriais 

ensaiados apresentaram distribuição normal. Os resíduos são a diferenças entre os 

valores preditos pelo modelo e os valores observados. Na Gráfico 12 observa-se 

correlação de linearidade entre os resíduos do ensaio e seus valores esperados sob 

suposição de normalidade. Também no gráfico de valores preditos vs. valores 

obtidos (Gráfico 13) observa-se uma distribuição homogênea ao redor da reta de 

correlação, indicando que os dados não são tendenciosos e no geral todos os 

possuem relativa facilidade em ser previstos pelo modelo. 

 

 
Gráfico 12– Gráfico de probabilidade normal dos resíduos referentes aos pontos fatoriais e centrais do ensaio 

na resposta de remoção de turbidez (%). 

 

Normal Prob. Plot; Raw Residuals
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Gráfico 13–  Gráfico de valores observados versus valores preditos pelo modelo no ensaio fatorial 2

4
, para 

resposta de remoção de turbidez (%) 

 

 Embora toda a análise estatística mostre confiabilidade no diagnóstico dos 

fatores significativos para o tratamento de vinhaça por FAD, discute-se quais fontes 

de erro puro fizeram com que a máxima variação explicável não tenha apresentado 

valor maior que 82,33%. Inúmeras fontes de erros sistemáticos e aleatórios podem 

ser atribuídas a um experimento dependendo do controle que se tem das variáveis. 

No caso da flotação em vinhaça, alguns detalhes podem ter sido as fontes de tais 

erros e ter influenciado no ajuste do modelo. 

 Por possuir concentração de sólidos suspensos bastante elevada, um grande 

desafio é garantir perfeita homogeneização da vinhaça bruta no momento da coleta 

de amostra para o ensaio.  Com relação ao polímero utilizado em todos os ensaios 

de flotação, mesmo preparado em concentração baixa (1 mg.L-1), a viscosidade do 

produto é elevada, tornando difícil garantir sempre uma exatidão mais rigorosa das 

dosagens. 

 Outros possíveis erros podem ser atribuídos à temperatura. Apesar de os 

experimentos terem sido realizados em laboratório com temperatura controlada por 

condicionadores de ar, as temperaturas da amostra de vinhaça e da água de poço 

que alimenta a câmara de saturação variaram ao longo do dia. Variações na 

temperatura influenciam diretamente na solubilidade dos gases, fator este 

preponderante no ensaio de flotação por ar dissolvido uma vez que a quantidade de 

Observed vs. Predicted Values
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ar dissolvido na água recirculada determina a relação A/S na amostra, podendo 

aumentar ou reduzir a eficiência da ascensão dos sólidos na coluna. 

 Por fim, mesmo havendo significativa clarificação da vinhaça, da ordem de 98%, 

o tratamento por flotação, nas condições testadas, não remove por completo os 

sólidos em suspensão do efluente. Para realização da análise de turbidez adotou-se 

metodologia em que a amostra era intensamente agitada 20 vezes, deixada em 

descanso para desprendimento do ar incorporado pela agitação, e então lida em 

turbidímetro. Mesmo com esses cuidados, o fato de a amostra apresentar 

quantidade de sólidos suspensos alta, torna-se difícil obter grande precisão na 

leitura da turbidez. Esses pequenos elementos combinados podem ter influenciado 

no ajuste do modelo conforme apresentado anteriormente. 

 

5.2.2.2. Cor 

 

Para o parâmetro cor, foi realizado o mesmo procedimento de análise 

estatística utilizado para os resultados de remoção de turbidez. Para avaliar quais 

fatores dentre os estudados resultaram em influência estatisticamente significativa 

na remoção de cor, analisou-se primeiramente o diagrama de Pareto e em seguida a 

ANOVA para confirmação do diagnóstico. Por último os gráficos de resíduos 

mostraram a distribuição normal dos resíduos e a capacidade de predição do 

modelo. 

No Gráfico 14 observa-se o diagrama de Pareto, o qual indica que o único 

fator significativo na remoção de cor da vinhaça por FAD é a dosagem de polímero. 

Da mesma forma que para a turbidez, o efeito estimado da dosagem sobre a 

resposta é cerca de 6 vezes maior que as demais, sendo a única que ultrapassou a 

magnitude mínima significativa. 

A ANOVA (Tabela 15) confirma o diagnostico apresentado no diagrama de 

Pareto, sendo que novamente apenas a dosagem constituiu parâmetro significativo 

para tratamento de vinhaça tratada por FAD em termos de remoção de cor. O efeito 

da dosagem também é positivo, sendo que o aumento em seu valor aumenta a 

eficiência na remoção de cor (Gráfico 15). 
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Gráfico 14–  Gráfico dePareto dos efeitos padronizados para as respostas de percentual de remoção de cor. (1) 

Dosagem, (2) Gradiente, (3) Tempo de floculação e (4) Vazão de recirculação. As barras 
representadas por“i by j” representam as interações entre dois fatores. 

 

 

Tabela 15–  Teste ANOVA para os dados de remoção de cor (%) para o ensaio fatorial 24. (1) Dosagem, (2) 
Gradiente, (3) Tempo de floculação e (4) Vazão de recirculação. Os “i by j” representa as 
interações entre dois fatores 

 

Factor 

ANOVA; R2=0,52233; R-Aj:0,41124 

SS 
 

df 
 

MS 
 

F 
 

p 
 

(1) 
 

690,759 1 690,7589 38,04076 0,000000 

(2) 
 

12,834 1 12,8339 0,70678 0,405916 

(3) 
 

18,569 1 18,5690 1,02262 0,318467 

(4) 
 

22,166 1 22,1660 1,22070 0,276356 

1 by 2 
 

26,363 1 26,3628 1,45182 0,235886 

1 by 3 
 

8,435 1 8,4353 0,46454 0,499754 

1 by 4 
 

1,672 1 1,6723 0,09209 0,763233 

2 by 3 
 

23,928 1 23,9276 1,31772 0,258370 

2 by 4 
 

20,576 1 20,5759 1,13313 0,294006 

3 by 4 
 

2,154 1 2,1537 0,11861 0,732502 

Lack of Fit 
 

84,849 6 14,1415 0,77879 0,591826 

Pure Error 
 

671,860 37 18,1584 
  

Total SS 
 

1584,165 53 
   

  

 

Pareto Chart of Standardized Effects; Variable: Cor

2**(4-0) design; MS Pure Error=18,15839
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Gráfico 15–  Gráfico de média e desvio padrão da remoção de cor nos níveis mínimo e máximo de dosagem de 
polímero (-1) 10 mg/L e (+1) 25 mg/L, mostrando o efeito do parâmetro na resposta. 

 

Os resíduos seguem o mesmo perfil do observado na análise por remoção de 

turbidez, apresentando correlação com seus valores esperados sob suposição de 

normalidade (Gráfico 16) e uma distribuição homogênea dos pontos na correlação 

entre os valores preditos e os observados (Gráfico 17), embora poucos se localizem 

em cima ou muito próximo à reta. 

 Ao analisarmos, no entanto, a porcentagem máxima de variação explicável 

pelo modelo e a porcentagem de variação explicada pela regressão (R2), vemos que 

muito erro está embutido no processo, gerando ajustes muito baixos. O R2 

observado foi de 0,5223, enquanto o máximo de variação explicável foi de 57,6%. 

Embora ambos os valores não se distanciem muito, são coeficientes de 

determinação muito baixos. Isso se deve a um grande erro associado aos ensaios 

quando analisado pelo parâmetro de cor aparente. Considerando-se que do mesmo 

ensaio foram realizadas leituras tanto de cor quanto de turbidez, e ao fato de que o 

erro puro referente à análise estatística para a remoção de cor apresenta-se cerca 

de 8,5 vezes maior  que o erro puro associado à análise por turbidez, pode-se 

concluir que problemas na leitura da cor tenham influenciado negativamente a 

qualidade do ensaio em termos de ajuste dos dados a um modelo preditivo. Como a 

cor da vinhaça é extremamente elevada faz-se necessário realizar diluição para 

leitura deste parâmetro por densidade óptica. Com a presença de residual de sólidos 

Plot of Marginal Means and Conf. Limits (95,%)
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coagulados, torna-se dificultosa a homogeneização da amostra, podendo ter sido, 

juntamente com o elevado fator de diluição (250 vezes), possíveis fontes de erro que 

tornaram pobre este resultado para adoção como parâmetro base da análise. 

 

 

Gráfico 16–  Probabilidade normal dos resíduos referentes aos pontos fatoriais e centrais do ensaio na resposta 
de remoção de cor (%). 

 

A partir dessas análises definiram-se os parâmetros para os ensaios de 

clarificação e de espessamento de lodo. Como a análise realizada pelo parâmetro 

de cor não foi satisfatória do ponto de vista da quantidade de erro presente nos 

dados, apenas a análise realizada por percentual de remoção de turbidez foi 

considerado para dar seqüência ao estudo. Além disso, a título de cultivo de 

microalgas no efluente após tratamento, a remoção do material em suspensão 

figurava resultado de maior interesse.  

O tempo e o gradiente de mistura lenta não mostraram-se significativos na 

remoção de turbidez da vinhaça por FAD. Portanto, seus valores foram fixados em 1 

minuto e 120 s-1, respectivamente. A dosagem, o mais significativo e influente dos 

parâmetros continuou a ser testada nos ensaios subseqüentes, assim como a razão 

de recirculação que embora tenha apresentado efeito menos expressivo, foi 

estatisticamente significativo no ensaio sendo então considerada nas análises 

subseqüentes. Ambos os fatores foram testados em 6 níveis nos ensaios de 

clarificação e espessamento. 

 

Normal Prob. Plot; Raw Residuals

2**(4-0) design; MS Pure Error=18,15839
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Gráfico 17–  Valores observados versus valores preditos pelo modelo no ensaio fatorial 2
4
, para resposta de 

remoção de cor (%) 

 

5.2.3. Ensaios de Clarificação 

 

Nos ensaios de clarificação foram construídas curvas de velocidade de flotação 

(cm/min) pela remoção de turbidez (1 - T/T0) para cada par dosagem-recirculação 

estudado. Foram estudadas 36 condições, resultantes da combinação de todas as 6 

dosagens com todas as 6 recirculações, sendo realizado em cada condição a coleta 

de 8 pontos de dados, relacionados às diferentes velocidades de flotação. 

Na Tabela 16 são apresentados os valores de pH, turbidez e sólidos suspensos 

totais da vinhaça bruta utilizada em cada um dos dois dias de ensaio, bem como a 

temperatura da água na câmara de saturação a cada batelada. A temperatura da 

vinhaça foi mantida em 30°C em todos os ensaios, embora no equipamento 

flotateste não existissem mecanismos para manutenção de temperatura após a 

inserção do material. O estudo foi dividido em dois dias devido ao tempo necessário 

à realização dos ensaios de flotação bem como de leitura da turbidez de todas as 

amostras geradas (36 condições com 8 velocidades de flotação em cada condição = 

288 amostras para leitura). Os valores diferentes de turbidez inicial em cada um dos 

dias foram considerados nos ensaios de clarificação, assim como realizado na 

triagem. 
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Tabela 16– Características da vinhaça utilizada nos dois dias de ensaio de clarificação da vinhaça por FAD. 

Condição R% Dia pH TSat água(°C) 
Turbidez 

(NTU) 
SST 

(mg/L) 

1 12,4 ± 1,2%  1 5,21 ± 0,005 23,0 

3620,3  

± 
36,4 

7940,0  

± 

294,62 

2 17,3 ± 1,2% 1 5,24 ± 0,027 23,0 

3 22,2 ± 1,3% 1 5,25 ± 0,008 26,5 

4 27,1 ± 1,3% 2 5,24 ± 0,000 23,0 

5 32,0 ± 1,4% 2 5,24 ± 0,005 23,7 

6 46,6 ± 1,5% 2 5,23 ± 0,005 24,5 

 

Como pode ser observado nos Gráfico 18 eGráfico 19, a clarificação da vinhaça 

por FAD caracterizou-se por ser um processo de alta taxa e muito estável. Como nas 

curvas de clarificação típicas de tratamento de água e esgoto doméstico por FAD, 

quanto maior a velocidade de flotação, mais rápido é coletado o efluente tratado, 

sendo carreado com ele uma fração maior de partículas cuja velocidade de flotação 

é menor. O perfil que se encontra, portanto, neste tipo de ensaio, é de uma elevada 

turbidez/cor residual em velocidades de flotação elevadas, que diminui à medida que 

se coletam amostras em velocidades de flotação menores, atingindo enfim uma 

região de estabilização (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Distribuição das velocidades de flotação. Extraído de Reali & Campos, 2002. 

 

Esse perfil não foi observado com o agregado vinhaça-polímero flotado, como 

pode ser observado nos Gráfico 18 e Gráfico 19. Na maior parte das condições as 

curvas de flotação ficaram estáveis desde a primeira coleta, na velocidade de 17 
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cm/min (244 m.dia-1). Em poucos casos a turbidez residual teve aumento nas 

velocidades maiores. Pequenas variações são observadas entre alguns pontos, mas 

pela sua magnitude podem ser atribuídas a pequenos erros durante o ensaio. 

 

 
Gráfico 18–  Fração residual de turbidez em função da velocidade de flotação, para seis dosagens de polímero 

catiônico em cada porcentagem de recirculação:12,4 ± 1,2%  (A), 17,3 ± 1,2% (B) e 22,2 ± 1,3% 
(C). 

 Em todos os resultados observou-se um padrão de diminuição da turbidez 

residual com o aumento da dosagem de polímero, embora uma variação realmente 
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expressiva tenha ocorrido apenas nos ensaios com dosagem de 10 mg/L com 

relação às demais dosagens. 

  

 
Gráfico 19–  Fração residual de turbidezem função da velocidade de flotação, para seis dosagens de polímero 

catiônico em cada porcentagem de recirculação: 27,1 ± 1,3% (A), 32,0 ± 1,4% (B) e 46,6 ± 1,5% 
(C). 

 

 Como pode ser observado no Gráfico 19 (C) alguns resultados anômalos foram 

encontrados, como por exemplo, na dosagem de 25 mg/L em que a turbidez residual 

lida foi menor na maior velocidade de flotação e aumentou ao longo do tempo. Para 
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confirmar tal resultado, o ensaio da condição R = 46,6 ± 1,5% foi repetida 

posteriormente, e seu resultados podem ser observados na Gráfico 20. A vinhaça 

utilizada para repetição deste ensaio possuía pH de 5,21 ± 0,005,  3457,7 ± 14,2 

NTU de turbidez e 7753,3 ± 150,1 mg/L de SST. 

 

Gráfico 20–  Fração residual de turbidez em função da velocidade de flotação, para seis dosagens de polímero 
catiônico em porcentagem de recirculação de 46,6 ± 1,5% - repetição do ensaio. 

 

Esta repetição da condição R = 46,6 ± 1,5% mostrou grande diferença com 

relação à primeira, sendo então considerada nas análises comparativas adiante. No  

Gráfico 22 pode-se notar uma clara progressão do percentual de remoção de 

turbidez com o aumento da dosagem, chegando a valores muito próximos entre 15 e 

40 mg/L de polímero. No entanto pode-se observar que mesmo havendo essa 

diferença, em termos de pontos percentuais de turbidez, a diferença pode ser 

considerada insignificante. Por exemplo, considerando-se a coleta na última 

velocidade de flotação estudada, 3 cm/min, nas dosagens de 15 a 40 mg/L temos 

uma média de remoção de turbidez de 98,26 ± 0,41. Esse valor de 0,41% de 

variação implica numa diferença de 14,84 NTU de turbidez, quando aplicado ao 

valor de turbidez da vinhaça bruta utilizada no ensaio de 3620,3 ± 73,4. 

Esta diferença de 14,84 NTU está dentro do desvio padrão da turbidez da própria 

vinhaça bruta, e considerando-se um afluente com turbidez inicial de 3620,3 NTU, 

não se faz significativo considerar 0,41% como diferencial para escolha das 

melhores condições de clarificação da vinhaça. 

Portanto, com base neste gráfico, definiu-se como dosagem de polímero para 

clarificação de vinhaça por flotação o valor de 20 mg/L como valor de segurança, por 

representar uma economia significativa em produto químico quando comparada a 
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dosagens maiores, para uma variação de turbidez muito pequena se comparada à 

turbidez da vinhaça bruta. 

 Também com relação ao parâmetro razão de recirculação, não se observou 

diferença significativa, considerando a mesma discussão apresentada para o 

parâmetro dosagem de polímero (Gráfico 21). Procedeu-se portanto aos ensaios de 

espessamento de lodo para enfim definir o par dosagem-recirculação que melhor 

atendessem ambos os perfis de tratamento da vinhaça por FAD. 

 

 

Gráfico 21–  Fração removida de turbidez em função da velocidade de flotação, para as seis porcentagens de 
recirculação na dosagem de polímero de 20 mg/L. 
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Gráfico 22–  Percentual de remoção de turbidez em função da velocidade de flotação, para seis dosagens de polímero catiônico em seis porcentagem de recirculação. 
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5.2.4. Ensaios de espessamento de lodo 

 

 Na Tabela 17 podem ser observadas as características da vinhaça bruta 

utilizada nos ensaios de espessamento de lodo. Como pode ser observado, houve 

uma diferença nas características da vinhaça em ambos os dias, as quais foram 

consideradas nos cálculos posteriores. No primeiro dia de ensaio a vinhaça 

apresentou turbidez média de 3516,3 ± 35,3 NTU e média de 7760,0 ± 381,5 mg/L 

de SST. Já no segundo dia os valores observados foram maiores, com turbidez 

média de 4525,0 ± 86,6 NTU e 8386,6 ± 273,0 mg/L de SST. Essa diferença gera 

uma mudança nos cálculos de Co* de um ensaio para outro, como pode ser 

observado nos resultados de cada condição. Assim como no ensaio de clarificação, 

considerou-se a temperatura de saturação em cada condição, sendo medida 

imediatamente após os 10 minutos de saturação da água na câmara. A vinhaça foi 

mantida a 30°C para os ensaios de espessamento. 

 

Tabela 17–  Características da vinhaça utilizada no ensaio de espessamento de lodo de vinhaça por FAD, em 
que foram variadas dosagens de polímero e a porcentagem de recirculação. 

Condição R% Dia pH Tsat água(°C) Turbidez (NTU) SST (mg/L) 

1 12,4 ± 1,2%  2 4,95 ± 0,03 23,5 4525,0 ± 86,6 8386,6 ± 273,0 

2 17,3 ± 1,2% 1 5,15 ± 0,005 22,0 3516,3 ± 35,3 7760,0 ± 381,5 

3 22,2 ± 1,3% 2 4,90 ± 0,005 23,5 4525,0 ± 86,6 8386,6 ± 273,0 

4 27,1 ± 1,3% 2 4,84 ± 0,02 23,0 ± 0,7* 4525,0 ± 86,6 8386,6 ± 273,0 

5 32,0 ± 1,4% 1 5,15 ± 0,00 22,0 3516,3 ± 35,3 7760,0 ± 381,5 

6 46,6 ± 1,5% 1 5,15 ± 0,10 22,0 3516,3 ± 35,4 7760,0 ± 381,6 
*  Na condição 4 a câmara de saturação esvaziou após a segunda dosagem, sendo re-saturada a água para as 

outras quatro dosagens, o que implicou em uma Tsat. diferente numa mesma condição. Tais valores diferentes 
de temperatura foram considerados nos cálculos do A/S. 

 

Com a metodologia descrita no item Material e Métodos, foram construídas 

tabelas e gráficos referentes ao processo de espessamento de lodo por FAD. Na  

Tabela 18 é apresentado modelo de tabela gerada no ensaio, bem como as curvas 

de espessamento resultantes da coleta destes dados (Gráfico 23). Em seguida, são 

mostrados apenas os gráficos e resultados finais das demais condições testadas.  

As retas necessárias para cálculo de FE e FC foram desenhadas à mão, 

conforme previsto na metodologia descrita por Reali (1999). Para cálculo de FE, 

como descrito no item Material e Métodos, foi adotado Cu igual a 6%. Esse teor de 
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sólidos é extremamente elevado, sendo recomendado pela NBR 12.209/2011 da 

ABNT, referente ao adensamento de lodo por flotação com ar dissolvido, o valor 

máximo de teor de sólidos de 4%. Porém, adotando-se primeiramente 5% de valor 

de Cu, obteve-se valores de Hu acima da reta tangente representativa da região de 

espessamento, sendo impossível obter os valores de tu para cálculo do parâmetro 

de espessamento (FE). Isso ocorreu em algumas das dosagens estudadas, mas 

para que em todas as condições pudessem ser obtidos parâmetros de 

espessamento, adotou-se uma concentração teórica de sólidos no lodo maior do que 

a recomendada. Se adotássemos o valor recomendado pela norma (Cu igual a 4%) 

teríamos muitas condições sem valores de FE calculados, prejudicando assim a 

discussão dos resultados. A título de estudo, isso demonstra, como será visto nos 

resultados apresentados adiante, que o não só a clarificação da vinhaça, mas 

também o espessamento dos sólidos por flotação foi muito eficiente. 

Nos intervalos de tempo pré-definidos, com auxílio de fita milimetrada 

alinhada às colunas do flotador, foram anotadas as alturas da interface lodo-líquido 

formada a partir do momento em que a mistura do volume de recirculação era 

finalizada. Graficamente observam-se dois pontos relevantes (Gráfico 23): o 

primeiro, o fato de haver variação muito pequena entre as dosagens testadas com 

uma mesma vazão de recirculação; o segundo, o fato de que, em um curto espaço 

de tempo, cerca de dois minutos, toda a massa de flocos já se encontrava acima da 

superfície do líquido, sendo que a partir desse momento, pouca variação do volume 

de lodo na superfície das colunas de flotação foi observada, caracterizando uma 

etapa de espessamento dos sólidos removidos (subseqüente à clarificação da 

vinhaça) bastante rápida. 

 Esse perfil de alta taxa de espessamento e pequeno tempo demandado para 

estabilização do volume de lodo formado foi observado em todas as condições 

testadas, como pode ser observado nos Gráfico 23 a Gráfico 28 e  

Tabela 18 a Tabela 24. 
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Tabela 18-  Modelo de tabela utilizada para coleta de dados no ensaio de espessamento de lodo por FAD. 
Ensaio realizado utilizando-se 12,4 ± 1,2% de recirculação para todas as dosagens. 

Tempo (min) 
Altura da Interface (cm) 

10 mg/L 15 mg/L 20 mg/L 25 mg/L 30 mg/L 40 mg/L 

0,25 65,30 66,00 66,30 65,30 65,00 66,20 

0,50 62,30 63,00 64,30 57,30 62,00 64,20 

0,75 57,30 58,00 57,30 55,30 57,00 62,20 

1,00 56,30 56,00 52,30 43,30 55,00 55,20 

1,25 45,30 - 43,30 37,30 46,00 44,20 

1,50 41,30 42,00 32,30 7,80 31,00 29,20 

1,75 27,30 12,00 14,30 7,60 7,90 7,70 

2,00 23,30 8,70 8,40 7,40 7,70 7,60 

2,50 9,20 8,20 7,60 7,00 7,50 7,40 

3,00 8,50 7,70 7,30 6,80 7,20 7,10 

3,50 8,20 7,40 7,10 6,60 - 7,00 

4,00 7,90 7,20 6,90 6,50 6,70 6,80 

4,50 7,70 7,10 6,80 6,30 6,50 6,60 

5,00 7,50 6,90 6,60 6,20 6,30 6,50 

5,50 7,30 6,80 6,50 6,10 6,30 6,30 

6,00 7,20 6,70 6,40 6,00 6,20 6,20 

6,50 7,10 6,70 6,30 5,90 6,10 6,10 

7,00 7,00 6,60 6,20 5,80 6,10 6,00 

8,00 6,80 6,50 6,20 5,80 6,00 5,80 

9,00 6,60 6,30 6,10 5,70 5,90 5,70 

10,00 6,50 6,20 6,10 5,70 5,80 5,60 

12,00 6,40 6,10 5,90 5,60 5,60 5,50 

14,00 6,30 5,90 5,80 5,40 5,60 5,40 

18,00 5,90 5,70 5,60 5,20 5,40 5,30 

22,00 5,90 5,50 5,50 5,20 5,30 5,20 

26,00 5,80 5,50 5,40 5,00 5,20 5,10 

30,00 5,70 5,40 5,30 4,90 5,10 5,00 

34,00 5,60 5,30 5,20 4,90 5,10 5,00 

38,00 5,50 5,20 5,10 4,80 5,00 4,90 

42,00 5,40 5,20 5,00 4,70 4,90 4,80 

46,00 5,35 5,10 4,90 4,70 4,80 4,80 

50,00 5,30 5,00 4,80 4,70 4,80 4,70 

54,00 5,20 5,00 4,80 4,60 4,80 4,70 

58,00 5,20 4,90 4,70 4,60 4,80 4,70 

62,00 5,10 4,80 4,70 4,50 4,70 4,70 
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Condição 1 - Recirculação de 12,4 ± 1,2%  

 

Gráfico 23–  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas a diversas dosagens de 
polímero catiônico, utilizando-se 12,4 ± 1,2% de recirculação, o que gerou uma relação A/S de 
0,0015 ± 0,00014. 

 

Tabela 19–  Parâmetros calculados a partir dos dados obtidos no ensaio de espessamento de lodo de vinhaça 
por FAD no ensaio em recirculação de 12,4 ± 1,2%. 

Parâmetros 
Dosagem (mg/L) 

10 15 20 25 30 40 

H0 lodo (cm) 69,80 69,50 69,80 69,80 69,50 69,70 

∆H (cm) 5,10 4,80 4,70 4,50 4,70 4,70 

Volume Lodo (cm3) 144,20 135,72 132,89 127,23 132,89 132,89 

Turbidez Final (NTU) 249,55 184,00 171,35 155,25 154,10 148,35 

Remoção Turb. (%) 94,49 95,93 96,21 96,57 96,59 96,72 

C0* (mg/L) 7292,75 

Cf (g/L) 101,15 107,47 109,75 114,63 109,75 109,75 

A/S individual 0,0017 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0,0013 

Hu (cm) 8,48 8,45 8,48 8,48 8,45 8,47 

tu (min) 2,70 2,00 1,60 1,20 1,25 1,40 

Fe (m/h) 13,62 18,40 23,22 31,11 29,88 27,01 

V0 (Coef Ang Reta) 25,83 43,00 42,25 50,00 51,00 69,00 

Fc (m/h) 13,61 22,77 22,48 26,74 27,41 37,44 
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Condição 2– Recirculação de 17,3 ± 1,2%. 

 

 

Gráfico 24- Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas a diversas dosagens de polímero 
catiônico, utilizando-se 17,3 ± 1,2% de recirculação, o que gerou uma relação A/S de 0,0023 ± 0,00017. 

 

 

Tabela 20–  Parâmetros calculados a partir dos dados obtidos no ensaio de espessamento de lodo de vinhaça 
por FAD no ensaio em recirculação de 17,3 ± 1,2%%. 

Parâmetros 
Dosagem (mg/L) 

10 15 20 25 30 40 

H0 lodo (cm) 69,90 69,80 69,70 69,70 69,50 69,60 

∆H (cm) 4,90 4,70 4,50 4,60 4,50 4,40 

Volume Lodo (cm3) 138,54 132,89 127,23 130,06 127,23 124,41 

Turbidez Final (NTU) 102,76 70,83 55,70 48,50 44,90 44,78 

Remoção Turb. (%) 97,08 97,99 98,42 98,62 98,72 98,73 

C0* (mg/L) 6464,08 

Cf (g/L) 933,14 972,85 101,61 994,00 101,61 103,92 

A/S individual 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0022 0,0021 

Hu (cm) 7,53 7,52 7,51 7,51 7,49 7,50 

tu (min)  3,00 2,25 1,50 1,40 1,40 1,25 

Fe (m/h) 11,76 15,74 23,69 25,50 25,56 28,94 

V0 (Coef Ang Reta) 34,00 56,80 56,40 79,00 44,00 39,00 

Fc (m/h) 17,16 28,81 28,75 40,47 22,65 20,27 
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Condição 3 – Recirculação de 22,2 ± 1,3%. 

 
Gráfico 25-  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas a diversas dosagens de 

polímero catiônico, utilizando-se 22,2 ± 1,3% de recirculação, o que gerou uma relação A/S de 
0,0027 ± 0,00015. 

 

 

 

Tabela 21–  Parâmetros calculados a partir dos dados obtidos no ensaio de espessamento de lodo de vinhaça 
por FAD no ensaio em recirculação de 22,2 ± 1,3%. 

Parâmetros 
Dosagem (mg/L) 

10 15 20 25 30 40 

H0 lodo (cm) 69,80 69,50 69,60 69,50 69,70 69,70 

∆H (cm) 4,70 4,10 4,20 4,00 3,90 3,90 

Volume Lodo (cm3) 132,89 115,92 118,75 113,10 110,27 110,27 

Turbidez Final (NTU) 225,00 188,75 177,50 165,00 156,25 155,00 

Remoção Turb. (%) 95,03 95,83 96,08 96,35 96,55 96,57 

C0* (mg/L) 6709,33 

Cf (g/L) 100,97 115,75 113,00 118,64 121,69 121,69 

A/S individual 0,0029 0,0028 0,0027 0,0027 0,0026 0,0025 

Hu (cm)  7,81 7,77 7,78 7,77 7,79 7,79 

tu (min)  2,65 1,90 1,55 1,40 1,20 0,25 

Fe (m/h) 12,77 17,82 21,98 24,42 28,72 139,18 

V0 (Coef Ang Reta) 20,00 27,30 41,00 40,00 87,00 118,00 

Fc (m/h) 9,70 13,30 20,07 19,68 43,01 58,91 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

A
lt
u
ra

 d
a
 I

n
te

rf
a
c
e
  

(c
m

)

Tempo (cm)

10 mg/L

15 mg/L

20 mg/L

25 mg/L

30 mg/L

40 mg/L

22,2 ± 1,3%



96 

 

Condição 4 – Recirculação de 27,1 ± 1,3%. 

 
Gráfico 26- Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas a diversas dosagens de 

polímero catiônico, utilizando-se 27,1 ± 1,3% de recirculação, o que gerou uma relação A/S de 
0,0033 ± 0,00019. 

 

Tabela 22–  Parâmetros calculados a partir dos dados obtidos no ensaio de espessamento de lodo devinhaça 
por FAD no ensaio em recirculação de 27,1 ± 1,3%. 

Parâmetros 
Dosagem (mg/L) 

10 15 20 25 30 40 

H0 lodo (cm) 69,80 69,50 69,50 69,70 69,40 69,70 

∆H (cm) 4,60 4,30 4,00 3,60 3,80 4,10 

Volume Lodo (cm3) 130,06 121,58 113,10 101,79 107,44 115,92 

Turbidez (NTU) 248,37 213,26 182,05 174,25 175,55 159,95 

 Remoção Turb. (%) 94,51 95,29 95,98 96,15 96,12 96,47 

C0* (mg/L) 6449,35 

Cf (g/L) 991,73 106,09 114,04 126,72 120,05 111,26 

A/S individual 0,0036 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 

Hu (cm)  7,50 7,47 7,47 7,49 7,46 7,49 

tu (min)  2,60 2,50 1,50 0,75 1,00 0,75 

Fe (m/h) 12,51 13,02 21,81 43,95 32,98 44,60 

V0 (Coef Ang Reta) 20,25 24,00 34,00 56,40 79,60 71,40 

Fc (m/h) 9,44 11,24 16,00 26,67 37,83 34,26 
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Condição 5 – Recirculação de 32,0 ± 1,4%. 

 
Gráfico 27-  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas a diversas dosagens de 

polímero catiônico, utilizando-se 32,0 ± 1,4% de recirculação, o que gerou uma relação A/S de 
0,0044 ± 0,00019. 

 

Tabela 23– Parâmetros calculados a partir dos dados obtidos no ensaio de espessamento de lodo de vinhaça 
por FAD no ensaio em recirculação de 32,0 ± 1,4%. 

Parâmetros 
Dosagem (mg/L) 

10 15 20 25 30 40 

H0 lodo (cm) 69,80 69,50 69,60 69,60 69,60 69,90 

∆H (cm) 4,20 3,90 4,00 3,80 3,60 3,70 

Volume Lodo (cm3) 118,75 110,27 113,10 107,44 101,79 104,61 

Turbidez (NTU) 91,29 72,65 62,53 62,80 55,10 53,07 

Remoção Turb. (%) 97,40 97,93 98,22 98,21 98,43 98,49 

C0* (mg/L) 5746,28 5746,28 5746,28 5746,28 5746,28 5746,28 

Cf (g/L) 967,77 104,22 101,61 106,96 112,90 109,85 

A/S individual 0,0046 0,0045 0,0044 0,0043 0,0042 0,0041 

Hu (cm)  6,68 6,66 6,67 6,67 6,67 6,69 

tu (min)  2,50 2,50 1,60 1,50 1,40 1,00 

Fe (m/h) 12,53 12,54 19,71 21,13 22,75 32,30 

V0 (Coef Ang Reta) 31,00 26,00 55,00 41,00 39,00 70,00 

Fc (m/h) 13,91 11,73 24,93 18,67 17,85 32,35 
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Condição 6 – Recirculação de 46,6 ± 1,5%. 

 
Gráfico 28-  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas a diversas dosagens de 

polímero catiônico, utilizando-se 46,6 ± 1,5% de recirculação, o que gerou uma relação A/S de 
0,0064 ± 0,00021. 

 

Tabela 24-  Parâmetros calculados a partir dos dados obtidos no ensaio de espessamento de lodo de vinhaça 
por FAD no ensaio em recirculação de 46,6 ± 1,5%. 

Parâmetros 
Dosagem (mg/L) 

10 15 20 25 30 40 

H0 lodo (cm) 69,60 69,50 70,00 69,40 69,50 69,30 

∆H (cm) 3,90 3,60 3,60 3,50 3,60 3,30 

Volume Lodo (cm3) 110,27 101,79 101,79 98,96 101,79 93,31 

Turbidez (NTU) 112,83 86,42 75,17 72,17 70,97 67,67 

Remoção Turb. (%) 96,79 97,54 97,86 97,95 97,98 98,08 

C0* (mg/L) 5172,04 5172,04 5172,04 5172,04 5172,04 5172,04 

Cf (g/L) 938,07 101,62 101,62 104,52 101,62 110,86 

A/S individual 0,0066 0,0065 0,0064 0,0063 0,0063 0,0061 

Hu (cm)  6,00 5,99 6,03 5,98 5,99 5,97 

tu (min)  3,30 3,00 1,50 2,10 1,50 1,50 

Fe (m/h) 8,52 9,40 19,04 13,55 19,08 19,21 

V0 (Coef Ang Reta) 26,00 22,00 54,00 32,00 46,00 45,00 

Fc (m/h) 10,50 8,93 22,03 13,12 18,95 18,72 
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 A partir de todos os resultados obtidos nos ensaios, comparou-se os fatores 

de espessamento (FE) e de clarificação (FC), os quais são a base para discussão 

acerca da eficiência do processo e de valores sugestivos de parâmetros para o 

projeto de flotadores para remoção e espessamento de sólidos suspensos presentes 

na vinhaça. 

 

 

 

Gráfico 29– Fatores de espessamento (FE) e clarificação (FC) obtidos nos ensaios de espessamento de 
vinhaça por FAD. Cada gráfico é resultante da combinação entre uma das 6 (seis) porcentagens 
de recirculação aplicada para todas as 6 (seis) dosagens testadas. 
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No Gráfico 29 observa-se uma tendência geral de aumento de FE com o 

aumento da dosagem de polímero. No caso de FC observa-se a mesma tendência, 

embora nos ensaios a 17,3 ± 1,2%, 32,0 ± 1,4% e 46,6 ± 1,5% os valores tenham 

oscilado ao em cada dosagem adotada. Plotando-se todos os valores de Fe e todos 

os valores de FC a fim de comparar todas as condições simultaneamente, 

observam-se os padrões apresentados nos Gráfico 30 e Gráfico 31 respectivamente: 

 

Gráfico 30– Fatores de espessamento (FE)  obtidos nos ensaios de espessamento de lodo, na matriz em que 
foram variados dosagem de polímero (seis valores) e porcentagem de recirculação (seis valores). 

 

Observa-se que com o aumento da dosagem há também um aumento do fator 

de espessamento, mas que em uma mesma dosagem, a vazão de recirculação não 

gerou diferenças expressivas, exceto nas três dosagens mais altas em que alguns 

pontos saíram da tendência geral. Tanto no Gráfico 30 quanto no Gráfico 31, foram 

ocultados os valores da condição 40 mg.L-1, 22,2 ± 1,3 e 27,1 ± 1,3%, pois acredita-

se serem outliers com valores muito acima da média de valores encontrados nas 

demais condições. 

O parâmetro fator de espessamento, por possuir unidade de velocidade, 

representa a velocidade de flotação do lodo na coluna do flotador. Sendo FE 

inversamente proporcional ao valor da área teórica para um flotador, quando maior o 

valor de FE obtido no ensaio em batelada, maior é a velocidade de flotação do lodo 
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investigado e, portanto, menor a área requerida em um flotador para espessamento. 

Com relação ao fator de clarificação, como também possui unidade de 

velocidade, a interpretação é a mesma do fator de espessamento. Quanto maior o 

valor deste parâmetro, maior é a velocidade de flotação do material estudado e 

menor seria um flotador hipotético projetado para este tratamento. 

 

 

Gráfico 31-  Fatores de clarificação (FC) obtidos nos ensaios de espessamento de lodo, na matriz em que 
foram variados dosagem de polímero (seis valores) e porcentagem de recirculação (seis valores). 

 

Neste caso, como pode ser observado no Gráfico 31, há uma maior variação dos 

valores de FC encontrados em cada série de mesma dosagem. 

Calculando-se a média e o desvio padrão dos fatores de espessamento e 

clarificação em cada dosagem estudada, já que a dosagem é o fator preponderante 

para os ensaios de flotação, observa-se o perfil mostrado no Gráfico 32. Nota-se 

também aumento progressivo nos valores médios do fator de espessamento à 

medida que se aumentou a dosagem de polímero, principalmente na faixa de 10 a 

25 mg/L, sendo que a partir de 25 mg/L esse aumento foi menos significativo. Houve 

uma tendência de maior desvio das médias de FE nas dosagens maiores (25 a 

40mg/L). Nas demais dosagens, de 10 a 20mg/L notou-se maior estabilidade do 

sistema, com faixas mais estreitas de FE nas seis vazões de recirculação estudadas. 

Já com relação ao valor médio de FC, maiores valores de desvios foram 
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observados. Esses desvios podem ser decorrentes dos valores extremamente 

elevados de velocidade ascendente dos sólidos floculados durante o processo de 

clarificação nas colunas de flotação. A reta representativa da região de clarificação 

(Figura 3) foi formada por poucos pontos devido às velocidades extremamente 

elevadas com que as frentes de lodo ascenderam à superfície das colunas de 

flotação em todas as condições ensaiadas. Observando-se o Gráfico 23 ao Gráfico 

28, nota-se que a clarificação se completou em no máximo 2 minutos e meio em 

todas as condições. Nesse intervalo de tempo coletou-se 9 pontos, que são as 

alturas de interface lodo-água. Por se tratar de um método visual e a massa sólida 

estar em movimento muito rápido, a distribuição dos pontos coletados pode ter 

influenciado na construção da reta e conseqüentemente na obtenção dos 

coeficientes angulares que compuseram os cálculos de FC. 

 

 

Gráfico 32–  Médias e desvios padrões dos fatores de espessamento e clarificação obtidos nos ensaios de de 
FAD em vinhaça na matriz em que foram variados dosagem de polímero (seis valores) e 
porcentagem de recirculação (seis valores). 

 

Com base no Gráfico 32, observa-se que a dosagem de 20 mg/L é vantajosa 

pois apresenta valores médios de FE e FC próximos das dosagens superiores e 

uma maior estabilidade do processo mesmo em grandes faixas de variação de 

vazão de recirculação. Portanto, após avaliar e comparar os dados deste primeiro 

ensaio com os ensaios de clarificação de vinhaça, procedeu-se à realização de 

ensaios em triplicata com a dosagem adotada – 20 mg/L – em quatro recirculações 

consideradas potencialmente vantajosas para a flotação da vinhaça – 8, 13, 18 e 
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23%. Na Tabela 25são apresentados os parâmetros da vinhaça bruta utilizada neste 

ensaio. 

 

Tabela 25–  Características da vinhaça utilizada no ensaio de espessamento de lodo de vinhaça por FAD em 
triplicatas, em que foram variadas as porcentagens de recirculação, com dosagem fixa de 20 mg/L. 

Condição R% pH Tsat (°C) Turbidez (NTU) SST (mg/L) 

1 8% 5,18 ± 0,01 29,5 

3388,30 ± 
7,60 

7753,33 ±  
208,87 

2 13% 5,16 ± 0,01 29,0 

3 18% 5,15 ± 0,01 29,0 

4 23% 5,15 ± 0,01 29,5 

 

Neste ensaio buscou-se controlar a temperatura de saturação, mantendo-a na 

mesma temperatura da vinhaça, aproximadamente 29°C.Isso foi feito na tentativa de 

reduzir os interferentes encontrados até então no processo. Os resultados desses 

ensaios são apresentados nos Gráfico 33 a Gráfico 36 e na Tabela 26. 

 

 

Gráfico 33-  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas à dosagem de 20 mg/L de 
polímero catiônico, utilizando-se 8% de recirculação. Cada série representa uma repetição da 
triplicata realizada para esta condição. 
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Gráfico 34-  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas à dosagem de 20 mg/L de 
polímero catiônico, utilizando-se 13% de recirculação. Cada série representa uma repetição da 
triplicata realizada para esta condição. 

 

 

Gráfico 35-  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas à dosagem de 20 mg/L de 
polímero catiônico, utilizando-se 18% de recirculação. Cada série representa uma repetição da 
triplicata realizada para esta condição. 
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Gráfico 36-  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas à dosagem de 20 mg/L de 

polímero catiônico, utilizando-se 23% de recirculação. Cada série representa uma repetição da 
triplicata realizada para esta condição. 

 

Tabela 26–  Médias ± desvios padrões dos parâmetros calculados a partir das triplicatas dos ensaios de 
espessamento de lodo de vinhaça por FAD com valor de dosagem fixa em 20 mg/L e variação de 
porcentagem de recirculação em 8, 13, 28 e 23% . 

Parâmetros  8% 13% 18% 23% 

H0 lodo (cm) 69,60 ± 0,1 69,6 ± 0,17 69,533 ± 0,15 69,533 ± 0,11 

∆H (cm) 5,13 ± 0,28 4,8333 ± 0,05 4,5 ±0,10 4,2333 ± 0,20 

Volume Lodo (cm3) 145,14 ± 8,16 136,66 ± 1,63 127,23 ± 2,82 119,69 ± 5,88 

Turbidez (NTU) 52,88 ± 1,59 50,907 ± 0,99 54,782 ±0,81 53,083 ± 1,94 

Remoção Turb. (%) 98,44 ± 0,04 98,498 ± 0,02 98,383 ±0,02 98,433 ± 0,05 

C0* (mg/L) 7047,8 ± 0,00 7047,8 ± 0,00 6458,5 ± 0,00 6202,7 ± 0,00 

Cf (g/L) 97,32 ± 5,65 103,15 ± 1,22 101,55 ± 2,25 103,81 ± 5,21 

A/S individual 0,0009 ± 0,00 0,0015 ± 0,00 0,0021 ± 0,00 0,0027 ± 0,00 

Hu (cm)  8,1754 ± 0,01 8,1754 ± 0,02 7,4847 ± 0,01 7,1882 ± 0,01 

tu (min)  2,1167 ± 0,12 1,7333 ± 0,11 1,6833 ± 0,23 1,4333 ± 0,20 

Fe (m/h) 18,336 ± 1,09 21,436 ± 1,51 21,324 ± 2,84 24,116 ± 3,76 

V0 58,333 ± 3,05 45,00 ±10,81  46,00 ± 7,00 51,667 ± 4,72 

Fc (m/h) 32,451 ± 1,69 23,948 ± 5,75 23,451 ± 3,56 25,296 ± 2,31 

 

Diante dos resultados apresentados na Tabela 26, plotou-se a média dos 

valores de FE e FC, bem como seus desvios padrões (Gráfico 37) e a remoção de 

turbidez em cada condição testada (Gráfico 38). 
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Gráfico 37–  Média e desvio padrão dos fatores de espessamento (FE) e de clarificação (FC) nos ensaios em 
triplicata com dosagem fixa de 20 mg/L em cada porcentagem de recirculação testada (8, 13, 18 e 
23%). 

 

Gráfico 38-  Médias ± desvios padrões dos percentuais de remoção de turbidez obtidos a partir das triplicatas 
dos ensaios com valor de dosagem fixa em 20 mg/L, em cada porcentagem de recirculação 
testada (8, 13, 18 e 23%). 

 

A partir desses resultados observou-se que: 1) não houve diferença 

significativa entre os valores de FC e FE encontrados nas vazões de recirculação de 

8 a 23%, haja vista a sobreposição dos desvios-padrões; 2) não houve diferença 

significativa no percentual de remoção de turbidez nas quatro condições testadas, 

todas variando entre 98,35% a 98,5%. Tal diferença de 0,15% de remoção de 

turbidez resulta em um residual de turbidez de apenas 5,08 NTU considerando a 

turbidez afluente de 3388,30 ±7,60 NTU.  

Portanto, foi adotada a vazão de recirculação de 13% pois em condições de 

mesmo rendimento hidráulico, estima-se que uma bomba centrífuga poderia gastar 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

8 13 18 23

F
e

 e
 F

c
 (

m
/h

) 

Recirculação (%)

Fe Média Fc Média

98,25

98,30

98,35

98,40

98,45

98,50

98,55

8 13 18 23

R
e

m
o

ç
ã

o
 d

e
 T

u
rb

id
e

z
 (

%
)

Recirculação (%)



107 

 

 

 

em torno de 25% mais energia para recircular 18% do efluente pressurizado para o 

flotador do que se recirculasse 13%. Essa economia de energia torna-se significativa 

considerando que com 13% de recirculação obteve-se velocidade média ascendente 

dos flocos compatíveis com valores de taxa de aplicação superficial em torno de 

21,44 ± 1,51 m3/m2.h e redução de turbidez de 98,5%. Outro ponto importante é que 

a recirculação de 13%, assim como todas as demais recirculações testadas,resultou 

em relações ar-sólidos (A/S) menores que 0,01 (Tabela 26). Essa relação é bastante 

baixa, se tomarmos como referência os valores sugeridos por Metcalf &Eddy (2003) 

de 0,02 a 0,04, e pela NBR 12.209 da ABNT, de 0,02 a 0,07, para desaguamento de 

lodos gerados em estações de tratamento de esgotos. Essa baixa relação A/S 

demonstra que os agregados formados pelos sólidos da vinhaça após a aplicação 

de dosagem de 20 mg/L de polímero catiônico apresentaram excelentes condições 

de flotabilidade, conforme discutido no item 5.2.1, e portanto, supõe-se que um 

flotador projetado para tratamento deste efluente seria caracterizado pela adoção de 

altas taxas de aplicação superficial (e conseqüente demanda reduzida de área para 

implantação), além de requerer baixos valores da relação A/S. 

Diante dos resultados anteriormente obtidos, decidiu-se testar um último 

parâmetro – a temperatura - que interfere significativamente em processos de 

tratamento como a flotação por ar dissolvido. A opção por testar um valor mais alto 

se deve ao fato de que a vinhaça é produzida a elevadas temperaturas, e quanto 

mais alta a temperatura do processo, menor a necessidade de resfriamento do 

efluente antes de submetê-lo ao tratamento. Como observou-se baixo desvio nas 

triplicatas do ensaio anterior, realizou-se este ensaio uma única vez para cada 

condição. A turbidez da vinhaça utilizada foi de 3440,30 ± 30,4 NTU e os sólidos 

suspensos totais de 8340,00 ± 650,54 mg/L. As temperaturas desejadas eram de 30 

e 50°C, porém, por dificuldades no aquecimento do material e manutenção de 

temperatura constante durante o espessamento, as temperaturas obtidas foram 

menores do que as desejadas, sendo elas 29,5 e 45°C. 

 Outra diferença deste ensaio foi a dissolução do ar na câmara de saturação 

que foi realizada em vinhaça tratada ao invés de água como nos demais ensaios, 

permitindo avaliar o processo em condições mais próximas àquelas que 

aconteceriam em unidades FAD em escala real, com recirculação do próprio 

efluente do flotador. 
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Gráfico 39–  Curvas de espessamento de lodo de vinhaça por FAD associadas à dosagem de 20 mg/L de 
polímero catiônico, utilizando-se 13% de recirculação. Cada série representa uma temperatura 
testada, 29,5 ou 45°C. 

Tabela 27–  Parâmetros calculados a partir dos dados obtidos no ensaio de espessamento de lodo de vinhaça 
por FAD associadas à dosagem de 20 mg/L de polímero catiônico, utilizando-se 13% de 
recirculação, com variação de temperatura em 29,5 ou 45°C. (continua) 

Parâmetros 29,5°C 45°C 

H0 lodo (cm) 69,40 69,70 

∆H (cm) 4,50 4,40 

Volume da Torta (cm3) 127,23 124,41 

Turbidez (NTU) 50,40 70,10 

% Remoção Turbidez 98,54 97,96 

C0* (mg/L) 7252,17 7252,17 

Cf (g/L) 113,99 116,58 

A/S individual 0,0013 0,0008 

Hu (cm)  8,39 8,42 

tu (min)  1,40 1,70 

Fe (m/h) 26,38 21,82 

V0 (Coef Ang Reta) 56,00 33,00 

Fc (m/h) 29,80 17,56 
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 O Gráfico 39 mostra as curvas de espessamento obtidas no ensaio de variação 

de temperatura com dosagem de polímero e porcentagem de recirculação fixas, 

definidas no ensaio anterior. Na Tabela 27 podem ser observados os parâmetros 

calculados a partir dos dados coletados durante o ensaio. 

 Como pode ser observado nos Gráfico 40 e Gráfico 41 e na Tabela 27, o 

aumento da temperatura acarretou em diminuição dos valores de FE e FC, bem 

como do percentual de remoção de turbidez. Isso ocorre devido à menor 

solubilidade dos gases com o aumento da temperatura, resultando em relações A/S 

menores, ou seja, em menor quantidade de microbolhas por unidade de floco. Isso 

reduz a velocidade de flotação. Ainda assim, o ganho em não ter a necessidade de 

resfriar ainda mais a vinhaça pode compensar a diminuição dos valores de FE e FC, 

considerando que mesmo com A/S extremamente baixo gerado no ensaio de 45°C, 

o processo continua apresentando alta taxa de aplicação superficial e elevada 

remoção de turbidez e, mesmo após a queda de FE e FC com o aumento da 

temperatura, os valores resultantes desses fatores ainda foram bastante elevados 

(FE de 21,8 m/h e FC de 17,6 m/h), configurando excelente desempenho do 

processo de flotação nessa temperatura mais elevada. 

 

 
Gráfico 40–  Fatores de espessamento (FE) e de 

clarificação (FC) obtidos nos ensaios 
com dosagem fixa de 20 mg/L e 
recirculação de 13%, com variação de 
temperatura entre 29,5 e 45°C. 

 

 
Gráfico 41–  Percentuais de remoção de turbidez e 

relação A/S obtidos nos ensaios de com 
valor de dosagem fixa em 20 mg/L, 
recirculação de 13% e variação da 
temperatura em 29,5 e 45°C 

 

 Para a finalidade de utilização como meio de cultura, a vinhaça foi tratada 

então com 20 mg/L de polímero, com vazão de recirculação de 13% e temperatura 

de 30°C, já que a título de ensaio em batelada é mais difícil manter temperaturas 

elevadas. 
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5.3. Reuso do lodo gerado na flotação da vinhaça 

 

 Com os fatores e níveis definidos nos ensaio de tratamento realizou-se um 

ensaio para coleta de lodo, análise de seu desaguamento por centrifugação e estudo 

do potencial nutritivo deste lodo para possíveis usos mais nobres, tais como na 

composição de alimento para animais. 

 Os parâmetros da vinhaça bruta afluente ao flotador e da vinhaça subnadante 

após tratamento são apresentados na Tabela 28. 

 

Tabela 28–  Parâmetros calculados a partir dos dados obtidos no ensaio de reuso de lodo oriundo do 
tratamento de vinhaça por FAD. (continua) 

  Vinhaça Bruta Vinhaça Flotada 

pH amostra 5,05  

Condutividade 15,45 13,93 

Cor aparente (455 nm) 370,33 172,51 

Cor verdadeira (455 nm) 164,46 172,51 

Turbidez 4028,75 77,17 

Absorbância 254 nm 2,10 1,46 

DQO (mg/L) 62245,20 ± 2769,22 44434,96 ± 858,43 

ST (mg/L) 62067,91 ± 249,8 48372,24 ± 324,50 

STF (mg/L) 18949,20 ± 69,07 15876,94 ± 81,82 

STV (mg/L) 43117,88 ± 181,53 32495,30 ± 242,73 

SST (mg/L) 11385,85 ± 461,83 764,17 ± 81,26 

SSF (mg/L) 1788,38 ± 256,68 97,12 ± 8,85 

SSV (mg/L) 9597,47 ± 250,16 667,05 ± 88,42 

Fósforo total (mg/L) 72,36 ± 1,134 54,07 ± 0,247 

Ortofosfato (mg/L) 8,06 ± 3,76 9,03 ± 0,45 

N - NTK (mg/L) 1351,45 ± 17,105 961,37 ± 76,97 

N - amoniacal (mg/L) 72,64 ± 7,709 67,71 ± 2,62 

 

 Após o tratamento da amostra pode-se observar uma redução de todos os 

parâmetros avaliados, exceto da cor verdadeira. No caso da turbidez, atingiu-se 

remoção de 98,1%, 93,2% de remoção de SST, 28,6% de remoção de DQO, 

25,27% de fósforo total e 28,8% de remoção de N-NTK. A amostra úmida de lodo 

coletado apresentou teor de sólidos de 8,70±0,02% valor esse extremamente 

elevado, o qual confirma novamente a elevada eficiência da flotação não só para a 

remoção da turbidez da vinhaça, como também para o espessamento dos sólidos 

removidos por flotação. 

 Após coleta, realizou-se ensaio de desaguamento de lodo em centrífuga, 
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buscando obter uma curva de desaguamento e concentração de sólidos suspensos 

final na torta centrifugada (Figuras 7). A curva de desaguamento (Gráfico 42) na 

condição do ensaio de centrifugação (G=1811, sem adição de polímero, 18 min) 

indica início da tendência de diminuição da taxa de retirada da água do lodo por 

centrifugação aproximadamente aos 9 minutos de centrifugação, embora o processo 

de desaguamento do lodo tenha até os 18 minutos monitorados numa taxa menor 

que a inicial (Figura 8).Pesquisa complementar é recomendável para se determinar 

as condições ótimas de desaguamento por centrifugação do lodo gerado na etapa 

de flotação da vinhaça. 

 

 

Gráfico 42– Curva de desaguamento de lodo de vinhaça por centrifugação. G = 1811, sem dosagem adicional 
de polímero. 

 

 

Figura 7–  Lodo coletado após flotação de vinhaça 
antes da centrifugação. 

 

Figura 8–  Lodo coletado após flotação de vinhaça 
após 18 minutos de centrifugação. 
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 Após ensaio de centrífuga, retirou-se o sobrenadante dos tubos de centrífuga e 

separou-se o lodo desaguado em placas de Petri para posterior liofilização (Figura 

9). O material liofilizado (Figura 10– Lodo após processo de liofilização.) foi então 

submetido à análise de metais e análises bromatológicas, sendo os resultados 

apresentados na Tabela 29 e na Tabela 30. 

 

 

Figura 9 – Lodo desaguado em centrífuga, ainda 
hidratado. 

 

Figura 10– Lodo após processo de liofilização. 

  

 Na Tabela 29 observa-se que ocorreu redução dos metais analisados nas 

amostras de vinhaça bruta tratada por coagulação com polímero seguida de 

flotação. Os metais que obtiveram maior percentual de remoção foram alumínio 

(98,1%), cobre (74,5%), ferro (57,6%), cromo (47,4%), zinco (39,9%), bário (37,9%) 

e cádmio (30,8%). 

 Além da análise de metais o lodo foi submetido a análises bromatológicas no 

laboratório de bromatologia da Embrapa Pecuária Sudeste, São Carlos/SP. 

 Os dados bromatológicos mostrados a seguir são referentes a uma 

caracterização anterior, cujo lodo flotado foi secado em estufa a 60°C e submetido 

às análises na Embrapa. 

 Conforme apresentado na Tabela 30, o lodo flotado apresenta perfil 

bromatológico com potencial nutritivo. Comparando-o com os demais resíduos de 

cana já incorporados nas dietas de bovinos, bem como com outros tipos de 

alimentos comumente utilizados, pode-se supor que o material tem potencial para 

nutrição animal e torna pertinente o investimento em novos estudos mais 

aprofundados sobre tal potencialidade (VALADARES FILHO et. al., 2006; 

MAGALHÃES, 2007) e possíveis restrições à sua utilização. 
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Tabela 29–  Análise de metais realizada nas amostras bruta, tratada e no lodo liofilizado no ensaio de reuso de 
lodo oriundo do tratamento de vinhaça por FAD. 

 
Bruta (mg/L) Flotada (mg/L) Sólido (µg/g) 

Metais Média Desvio Média Desvio Média  Desvio 

Zn  2,74 0,07 1,70 0,02 42,73 2,21 

Pb 2,53 0,12 2,55 0,30 152,00 7,21 

Cd  0,23 0,02 0,17 0,01 4,40 0,53 

Ni  1,39 0,04 1,06 0,02 27,00 0,92 

Fe  68,97 6,27 29,47 1,73 5693,33 9,87 

Mn  9,36 0,42 8,07 0,52 68,13 1,50 

Cu  1,32 0,02 0,38 0,01 114,27 1,21 

Cr  0,47 0,15 0,25 0,11 16,60 6,73 

Ca  2882,12 100,26 2446,62 132,46 54066,67 901,85 

Mg 604,26 44,91 487,87 51,39 3093,33 1236,18 

Na  48,00 0,58 36,96 0,70 1093,33 83,27 

K  6156,80 221,02 5566,42 359,30 23200,00 721,11 

Ag  0,06 0,00 0,05 0,01 1,60 0,60 

Co  0,59 0,01 0,47 0,02 12,93 0,12 

Ba 6,96 1,50 4,32 1,08 1,00 0,00 

Al  39,14 3,78 0,76 0,66 5005,33 182,45 

Mo  0,87 0,01 0,76 0,12 59,33 9,45 

Sr  9,18 0,45 7,20 0,57 51,60 1,51 

  

  A porcentagem de matéria seca, um dos principais parâmetros avaliados nas 

análises bromatológicas e a base para cálculo de teor dos demais constituintes a 

amostra, é a porção do alimento onde estão todos os nutrientes, descontada a 

porcentagem de massa devido à umidade. O lodo flotado apresentou porcentagem 

de massa seca de 93,48%, valor bastante elevado se comparado a média de 

matéria seca encontrado na silagem de milho (30,92 ± 6,18%) e da cana de açúcar 

in natura (28,45 ± 4,31%), e próxima aos teores de massa seca de alimentos como 

grão de milho (87,64 ± 3,34%), caroço de algodão (90,64 ± 2,22%), farelo de soja 

(88,61 ± 1,65 e grão de soja (91,18 ± 2,34) (VALADARES FILHO et. al., 2006). 

 Com relação à proteína bruta, calculada através da concentração total de 

nitrogênio multiplicado pelo fator 6,25 (parcela de nitrogênio contido nas proteínas), 

a material estudado apresentou, em porcentagem da matéria seca, 23,82%. A 

silagem de milho apresenta uma média de 7, 26 ± 1,23%, a cana de açúcar 2,74 ± 

1,06%, o grão de milho apresenta 9,11 ± 1,06%, o caroço de algodão 22, 62 ± 

1,83%, o farelo de soja 48,78 ± 2,91% e o grão de soja apresenta 39,01 ± 3,72% de 
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proteína bruta. Nessa comparação, o sólido de vinhaça flotado apresenta teor de 

proteína bruta abaixo apenas dos alimentos derivados da soja (VALADARES FILHO 

et. al., 2006). 

 

Tabela 30–  Análises bromatológicas de lodo flotado de vinhaça, com secagem a 60°C. Análises realizadas na 
Embrapa Sudeste, São Carlos/SP. 

Parâmetro % MS 

Matéria Seca (105°C)  93,48 

Proteína Bruta  23,82 

Fibra em Detergente Neutro  10,46 

Fibra em detergente Ácido  3,53 

Material Mineral ou Cinzas 13,60 

Extrato Etéreo  20,21 

Lignina  5,98 

Digestibilidade in vitro  59,34 

 

 As fibras estão diretamente relacionadas com a idade das forragens, sendo 

que quanto maior a porcentagem desse componente da matéria seca, menor é a 

qualidade da forragem, podendo acarretar em limitação do consumo da matéria seca 

e de energia. 

 A fibra em detergente neutro, parâmetro que corresponde a porcentagem da 

amostra composta por celulose, hemicelulose e lignina, foi encontrada no sólido com 

teor de 10,46% com relação à matéria seca.É um valor abaixo do encontrado em 

silagem de milho (55,41 ± 7,04%), em cana de açúcar (57,68 ± 4,58%), caroço de 

algodão (46,04 ± 4,63%), porém próximo aos valores em grão de milho (13,98 ± 

5,01%), farelo de soja (14,62 ± 2,51%) e grão de soja (17,52 ± 4,35%) (VALADARES 

FILHO et. al., 2006). 

 A fibra em detergente ácido corresponde ao conteúdo de celulose, lignina e 

parte da pectina e está relacionada com a digestibilidade do alimento. O lodo de 

vinhaça apresentou teor de 3,53% de FDA, valor bastante inferior ao componente na 

silagem de milho (30,63 ± 4,64%), na cana de açúcar (34,02 ± 2,88%), no caroço de 

algodão (35,85 ± 2,86%), e próximo aos valores médios em grão de milho (4,08 ± 

2,05%). O farelo e o grão de soja apresentam valores intermediários, sendo 9,86 ± 

3,36% e 13,18 ± 4,02% respectivamente (VALADARES FILHO et. al., 2006). 

 O extrato etéreo corresponde ao teor de óleo no alimento, componente 

importante por sua acumulação energética. O lodo flotado apresentou teor de extrato 
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etéreo de 20,21%, bem mais alto do que o EE da silagem de milho (3,16 ± 2,80%), 

que a cana de açúcar (1,55 ± 1,30%), que o grão de milho (4,07 ± 1,07%) e do que 

farelo de soja (1,71 ± 0,76%) e próximo aos valore de EE presentes em caroço de 

algodão (18,90 ± 4,63%) e grão de soja (19,89 ± 3,81%) (VALADARES FILHO et. al., 

2006). 

 O lodo apresentou 13,60% de matéria mineral ou cinzas, que expressa a 

porção mineral do material. O valor é maior do que as médias de todos os alimentos 

utilizados nesta comparação, sendo que a silagem de milho apresenta este 

componente com teor de médio de 4,79 ±1,42, a cana de açúcar o valor de 3,10 ± 

1,48%, o grão de milho de 1,55 ± 0,78%, o caroço de algodão de 4,66 ± 1,50%, o 

farelo de soja de 6,32 ± 1,37%, e o grão de soja de 5,01 ± 0,95% (VALADARES 

FILHO et. al., 2006). 

 A digestibilidade in vitro é parâmetro bromatológico relacionado à avaliação da 

digestão e da absorção dos alimentos pelo animal. O método in vitro é feito através 

do contato do alimento com o rúmen ou com enzimas digestivas, objetivando avaliar 

os valores nutritivos de forma mais rápida e menos onerosa do que os testes in vivo.  

A digestibilidade do sólido da vinhaça flotado foi de 59,35%, próximo aos valores 

encontrados na cana de açúcar (54,15 ± 2,51%) e no caroço de algodão (60,00%), 

enquanto a silagem de milho possui uma média de 62,26 ± 4,64%, o grão de milho 

de 85,60 ± 1,38%, o farelo de soja de 90,55% ± 7,84% e o grão de soja possui valor 

de digestibilidade in vitro de 92,90% (VALADARES FILHO et. al., 2006). 

 Alguns dos principais compostos inorgânicos foram analisados no lodo flotado 

e comparados com os mesmo alimentos acima descritos, como pode ser observado 

nas tabelas 31 e 32. 

 

Tabela 31–  Compostos inorgânicos quantificados na análise bromatológica de lodo flotado de vinhaça, com 
secagem a 60°C. Comparação com silagem de milho, cana de açúcar e grão de milho 
(VALADARES FILHO et. al., 2006). Análises realizadas na Embrapa Sudeste, São Carlos/SP. 

 Lodo Flotado Silagem de Milho Cana de Açúcar Grão de Milho 

Ca (%MS) 1,4035 0,30 ± 0,16 0,2 ± 0,06 0,03 ± 0,01 
Mg (%MS) 0,2867 0,09 ± 0,05 0,14 ± 0,1 0,13 ± 0,06 
P (%MS) 0,3455 0,19 ± 0,09 0,06 ± 0,02 0,25 ± 0,09 
K (%MS) 1,8186 1,11 ± 0,33 0,95 ± 0,79 0,35 ± 0,14 
S(%MS) 0,7938 0,09 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,03 
Cu (ppm) 148,53 4,08 ± 0,12 4,00 3,53 ± 1,08 
Fe (ppm) 5473,1 370,00 444,46 ± 67,23 63,28 ± 7,66 
Mn (ppm) 71,68 24,14 ± 6,87 44,34 ± 20,29 9,65 ± 1,85 
Zn(ppm) 14,66 15,82 ± 0,25 53,7 ± 71,13 23,42 ± 5,76 
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Tabela 32–  Compostos inorgânicos quantificados na análise bromatológica de lodo flotado de vinhaça, com 
secagem a 60°C. Comparação com caroço de algodão, farelo e grão de soja (VALADARES FILHO 
et al., 2006). Análises realizadas na Embrapa Sudeste, São Carlos/SP. 

 Lodo Flotado Caroço de algodão Farelo de Soja Grão de Soja 

Ca (%MS) 1,4035 0,33 ± 0,21 0,34 ± 0,1 0,27 ± 0,05 
Mg (%MS) 0,2867 0,75 0,27 ± 0,06 0,2 ± 0,08 
P (%MS) 0,3455 0,75 ± 0,27 0,58 ± 0,14 0,53 ± 0,11 
K (%MS) 1,8186 0,65 1,98 ± 0,4 1,9 ± 0,36 
S(%MS) 0,7938 - 0,3 ± 0,09 - 
Cu (ppm) 148,53 - 19,2 ± 4,76 13,96 ± 7,23 
Fe (ppm) 5473,1 - 193,11 ± 55,19 119,2 ± 27,78 
Mn (ppm) 71,68 - 26,8 ± 8,09 26,56 ± 7,47 
Zn(ppm) 14,66 - 48,1 ± 3,93 43,46 ± 3,31 

  

Podemos observar pelas tabelas 31 e 32 que dentre alguns dos muitos tipos 

de alimentos utilizados na nutrição de bovinos, os compostos inorgânicos possuem 

grande variação. Grande parte dos elementos presentes no lodo da vinhaça (Tabela 

31 e Tabela 32) possuem valores próximos aos encontrados em alguns dos demais 

alimentos, sendo diferentes de outros. Destaca-se apenas as concentrações 

elevadas de cobre (148,53 ppm), ferro (5473,1 ppm), e manganês (71,68 ppm), 

cujos valores são respectivamente cerca de 16, 23 e 3 vezes maiores do que a 

média dos valores de Cu, Fe e Mn nos alimentos citados. 

 Pelas análises descritas, observa-se grande potencial nutritivo da parcela 

sólida do lodo de vinhaça. Comparando-o a alguns alimentos já cadastrados nas 

Tabelas Brasileiras de Composição de Alimentos para Bovinos (VALADARES FILHO 

et. al., 2006), percebe-se que seus valores nutricionais no que diz respeitos à 

composição bromatológica analisada estão dentro da faixa de variação existente. 

 Análises complementares se fazem necessárias para avaliar compostos 

possivelmente tóxicos que possam ser encontrados no material, visando o 

atendimento das normas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento no que se refere à presença de substâncias proibidas para uso do 

produto como aditivo para alimento animal (MAPA, 2013). Em pesquisa subseqüente 

ao presente trabalho, deverão ser realizadas análises de quantificação e 

caracterização do polímero utilizado para flotação do material, já que o produto é 

especificado pelo fabricante como sendo uma mistura de poliacrilamidas. As 

poliacrilamidas não são tóxicas a menos que se despolimerizem em monômeros de 

acrilamida, composto alvo de investigações futuras. No entanto, como discutido no 

item 5.2.4, a dosagem de 20 mg/L de polímero foi adotada neste trabalho visando 
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máxima clarificação do efluente para a consecução da etapa de cultivo de 

microalgas. Em futuros estudos sobre reuso deste lodo para alimentação animal, é 

recomendável a realização de novas triagens a fim de otimizar a relação 

dosagem/percentual de recuperação de sólidos, a fim de interferir minimamente na 

composição dos sólidos flotados. Isso é perfeitamente possível, já que como foi 

também discutido no item 5.2.4, a dosagem de 20 mg/L possibilitou elevadas taxas 

de aplicação superficial, podendo essa ser reduzidas sem perda de eficiência no 

processo de flotação caso menores dosagens tornem-se vantajosas com vistas ao 

reuso do lodo. 

 De posse das análises bromatológicas já realizadas e da constatação do 

potencial nutritivo do material, uma análise de produtividade se faz necessária. 

Tomando como referência o valor de teor de sólidos médio no lodo flotado de 8,7%, 

a vazão de produção de vinhaça de 500 m3h-1(considerando uma unidade industrial 

brasileira de referência que processa 500 toneladas de cana por hora) (SELEGHIM, 

2013) e o volume médio de lodo produzido por litro de vinhaça flotada de 0,105 

±0,0097 litros (n = 11), seriam produzidas em média 4,56 toneladas de sólidos por 

hora numa usina tratando vinhaça por flotação por ar dissolvido. 

 Trata-se, portanto, de um material extremamente interessante do ponto de 

vista econômico e ambiental, pois seu volumoso descarte pode ser transformado em 

matéria prima nobre para suprimento de um segundo importante ramo industrial 

brasileiro, que é o agropecuário. 

 

5.4. Cultivo de microalgas em vinhaça 

 

5.4.1. Obtenção da curva de crescimento da cepa em meio padrão 

Após recebida, a cepa foi submetida a repiques sucessivos a fim de se obter 

aumento de volume de inoculo para os testes nas configurações descritas na seção 

Material e Métodos. Os dados de crescimento representados na Gráfico 43foram 

submetidos ao ajuste do modelo de Gompertz, no qual são calculados os 

parâmetros de crescimento da microalga (Tabela 33). O modelo de Gompertz se 

ajustou às curvas de crescimento analisadas pelos três parâmetros (biomassa seca 

e densidade óptica em 685 e 750nm), resultando em um coeficiente de 

determinação (R2) na faixa de 98%. 



118 

 

A velocidade máxima de crescimento calculada pelo modelo de Gompertz é de 

0,26 ± 0,02 dia-1, sendo esse valor a média e desvio padrão das velocidades 

resultantes dos três parâmetros de crescimento analisados. 

 O ponto de inflexão representa o dia em que a cultura se encontra no meio da 

fase exponencial de crescimento, momento ideal para repique do inoculo. A média 

dos três pontos de inflexão calculados pelo modelo de Gompertz foi de 4,7 ± 0,88 

dias. Comparando-se os dados ajustados pelo modelo de Gompertz com os ajustes 

feitos graficamente através da região de maior linearidade da curva (maior R2), 

adotou-se o 5° dia como ideal para repique da cepa. 

 

 

Gráfico 43–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris. Crescimento medido por biomassa 
seca (mg/L) e densidade óptica em 685 e 750 nm. Barras verticais representam os desvios 
padrões (n=3). 

 

Tabela 33– Parâmetros de crescimento gerados pelo modelo de Gompertz para o cultivo da cepa em meio 
padrão nas configurações do ensaio oficial em vinhaça. 

 
SST (g/L) 

OD  
685 nm 

OD  
750 nm 

Média Desvio Padrão 

Taxa de crescimento (dia-1) 0,24 0,26 0,27 0,26 0,02 

Tempo de Geração (dias) 2,94 2,62 2,59 2,72 0,19 

Ponto de inflexão 5,58 3,83 4,67 4,70 0,88 

R2 modelo de Gompetz 0,9853 0,9827 0,986     
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 Nos Gráfico 44 e Gráfico 45 observa-se correlação entre as densidades ópticas 

com a biomassa seca, com R2 de 0,952 para OD 685 nm e de 0,961 para OD 750 

nm. As curvas de correlação foram feitas com as médias das triplicatas do ensaio 

podendo ser utilizadas como estimativas da biomassa no cultivo, através de uma 

leitura simples de densidade óptica. 

 

 Ao analisar a cepa ao microscópio, observou-se a presença de algumas 

bactérias, já que não era uma cepa axênica. Além disso, células com morfologias 

diversas, a maioria esférica, e em menor quantidade células elipsóides ou ainda 

ovóides foram detectadas. Inicialmente acreditava-se serem todas células de C. 

vulgaris em fases diferentes de desenvolvimento, o que é esperado para esta 

espécie (BICUDO& MENEZES, 2006). No entanto, quando iniciou-se o cultivo em 

vinhaça ficou evidente que algumas células eram flageladas (Figura 11), 

confirmando-se assim a contaminação do inóculo com uma segunda espécie de 

microalga. 

 

 

Gráfico 44–  Reta de correlação entre biomassa (g/L) 
e absorbância em comprimento de onda 

de 685 nm. 

 

Gráfico 45–  Reta de correlação entre biomassa (g/L) 
e absorbância em comprimento de onda 
de 750 nm. 
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Figura 11 - Microscopia óptica de células flageladas encontradas em inoculo de C. vulgaris utilizado no ensaio 
de cultivo de microalgas em vinhaça. Aumento: 1000x, sem corantes. 

 

 Pelas características observadas nessas células, acredita- se serem de algas 

pertencentes ao gênero Chlamydomonas. Segundo Bicudo& Menezes (2006), o 

gênero Chlamydomonas é caracterizado por indivíduos monadóides, com formas 

diversas sendo a elipsóide e a ovóide as mais comuns. A célula possui cloroplasto 

parietal e único, dois flagelos apicais de mesmo tamanho e um estigma avermelhado 

bastante evidente (Figura 12). Tais características puderam ser observadas em 

algumas células, embora em muitas outras de mesmo tamanho e forma não tenha 

sido possível observar os flagelos. 

 Com a limitação do tempo para realização dos ensaios em vinhaça, decidiu-se 

seguir com o cultivo, mesmo com a presença da segunda espécie, tomando o 

cuidado de quantificá-la no momento da contagem em microscópio. 

 

  

Figura 12 -Microscopia óptica de células de espécie de microalga contaminante, provavelmente pertencente ao 
gênero Chlamydomonas  na condição controle 1 (WC+glicerol). Setas indicam a presença de 
estigmas avermelhados. Aumento: 1600x, sem corantes. 
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5.4.2. Cultivo em vinhaça 

 

 Para início do teste de cultivo foi realizada caracterização da vinhaça flotada 

com os parâmetros adotados na etapa 5.2. Os resultados da caracterização físico-

química estão apresentados na  

Tabela 34. 

 
Tabela 34– Caracterização da vinhaça efluente da flotação utilizada para o cultivo de microalgas. 

Parâmetro  Sem filtração Filtrada 

Cor Aparente 455nm (UC) 18100,00 

Cor verdadeira 455nm (UC) 12900,00 

Turbidez (NTU) 87,40 8,23 

Abs 254 173,10 166,90 

DQO (mg/L) 42183,33 ± 255,64 40492,33 ± 166,13 

DBO (mg/L) 23299,00 21962,00 

Fósforo total (mg/L)  12,06 ± 0,23 

Ortofosfato (mg/L)  1,88 ± 0,03 

N amoniacal (mg/L)  71,95 ± 5,89 61,75 ± 0,00 

N total (mg/L) 960,29 ± 36,00 906,29 ± 0,00 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 1556,22 1584,29 

Condutividade (ms/cm) 18,73 19,09 

pH 5,08 5,08 

Sólidos Suspensos Totais (mg/L) 917,67 ± 67,84 

Sólidos Suspensos Voláteis(mg/L) 830,67 ± 107,38 

Sólidos Suspensos Fixos (mg/L) 87,00 ± 45,31 

Sólidos Totais Totais (mg/L) 45679,50 ± 35,97 

Sólidos Totais Voláteis (mg/L) 30572,00 ±45,57 

Sólidos Totais Fixos (mg/L) 15107,50 ± 68,84 

Zn (mg/L) 1,33 2,226 ± 0,02 

Pb (mg/L) 0,92 0,870 ±0,25 

Cd (mg/L) 0,11 0,126 ± 0,00 

Ni (mg/L) 0,80 0,788 ± 0,01 

Fe (mg/L) 23,61 24,41 ± 2,05 

Mn (mg/L) 7,56 7,89 ± 0,21 

Cu (mg/L) 0,96 0,857 ± 0,03 

Cr (mg/L) 0,28 0,243 ± 0,00 

Co (mg/L) 0,45 0,425 ± 0,01 

Ag (mg/L) 0,05 0,048 ± 0,00 

Mg (mg/L) 539,00 516,50 ± 9,19 

Al (mg/L) 5,26 4,75 ± 0,07 

Sr (mg/L) 6,63 6,56 ± 0,00 

Ca (mg/L) 1428,00 1399,00 ± 26,87 

Ba (mg/L) 4,78 4,94 ± 1,49 

Na (mg/L) 35,10 36,45 ± 0,35 

K (mg/L) 5050,00 4875,00 ± 176,77 

Mo (mg/L) < 0,001 < 0,001 
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 A maior parte das análises foi realizada com a amostra de vinhaça flotada com 

e sem filtração, sendo a filtração processada em membrana de 0,45 µm. Dos 

parâmetros analisados destacam-se os elevados valores de DBO e DQO, que 

continuaram elevados após filtração.Observou-se uma concentração de 917,67 ± 

67,84 mg.L-1 de sólidos em suspensão, sendo cerca de 90% composto de sólidos 

voláteis, que poderiam influenciar no cultivo das microalgas. 

 Com relação aos nutrientes, pequena parcela do fósforo encontra-se na forma 

dissolvida, como pode ser observado pelo valor de ortofosfato de 1,88 ± 0,03 mg.L-1. 

Elevadas concentrações de nitrogênio total foram encontradas (960,29 ± 36,00), 

sendo que após filtração houve uma pequena redução na concentração, indicando 

que apenas uma pequena parcela encontra-se na matéria sólida suspensa.  Desse 

total, 71,95 ± 5,89 mg.L-1 representa a concentração de nitrogênio amoniacal da 

vinhaça flotada sem filtração. Análises de nitrito e nitrato não foram realizadas pois 

os métodos espectrofotométricos foram testados e, por se tratarem de métodos 

colorimétricos, não produziram respostas confiáveis para análise em vinhaça.Com 

relação aos micronutrientes essenciais, zinco, ferro, manganês, cobre, cobalto e 

molibdênio, todos foram encontrados na vinhaça flotada, sendo ferro e manganês os 

mais abundantes, e o molibdênio encontrado nas mais baixas concentrações 

(<0,001). Alguns metais pesados como chumbo, cádmio e cromo também foram 

detectados (Tabela 34). 

 Na Tabela 35 estão apresentadas as configurações de cada tratamento, em 

que foram variados o fotoperíodo e a concentração de vinhaça. No Gráfico 

46aGráfico 69podem ser observadas, na seqüência, as curvas de crescimento 

obtidas por densidade óptica, e as curva de variação de DQO e ortofosfato em cada 

tratamento no período de 39 dias em que o cultivo foi monitorado. 

 

Tabela 35– Matriz de ensaio de cultivo de C. vulgaris em vinhaça. 

Tratamento Fotoperíodo (h) 
Porcentagem de vinhaça após 

a adição do inóculo 

1 0 10% 
2 0 90% 
3 24 10% 
4 24 90% 
5 12 55% 

Controle 1 0 Meio padrão WC + Glicerol 
Controle 2 12 Meio padrão WC 
Controle 3 24 Meio padrão WC 
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Tratamento 1: 10%; 0h 

 

Gráfico 46–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas ao tratamento 1. 
Crescimento medido por densidade óptica em 685 e 750 nm. Pontos em dispersão representam os 
valores de pH medidos em dias intercalados. 

 

 

Gráfico 47–  DQO (mg.L
-1

) de cada réplica do 
tratamento 1, ao longo dos 39 dias de 
ensaio. 

 

Gráfico 48–  Concentração de ortofosfato (mg.L
-1

) de 
cada réplica do tratamento 1, ao longo 
dos 39 dias de ensaio. 

 

 No Tratamento 1, foi observado aumento significativo da densidade óptica nas 

réplicas 1 e 2 a partir do nono dia de cultivo, acompanhado de diminuição 

simultânea  das concentrações de DQO e ortofosfato. A réplica 3 não apresentou o 

mesmo comportamento, tendo as concentrações de DQO e ortofosfato aumentado 

ao longo dos dias. 
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Tratamento 2: 90%; 0h 

 

Gráfico 49–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas ao tratamento 2. 
Crescimento medido por densidade óptica em 685 e 750 nm . Pontos em dipersão representam os 
valores de pH medidos em dias intercalados. 

 

 

Gráfico 50–  DQO (mg.L
-1

) de cada réplica do 
tratamento 2, ao longo dos 39 dias de 
ensaio. 

 

Gráfico 51–  Concentração de ortofosfato (mg.L
-1

) de 
cada réplica do tratamento 2, ao longo 
dos 39 dias de ensaio. 

 

 No tratamento 2, ao contrário do que foi observado no tratamento 1, não 

ocorreu crescimento de quaisquer microrganismos, pois ao final dos 39 dias, o 

aumento da densidade óptica foi inexpressivo. Da mesma forma, a concentração de 

DQO aumentou e a de ortofosfato se manteve estável ao longo do tempo. O pHs 

constantes por 39 dias também indicam ausência de atividade microbiana. 
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Tratamento 3: 10%; 24h 

 

 

Gráfico 52–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas ao tratamento 3. 
Crescimento medido por densidade óptica em 685 e 750 nm . Pontos em dipersão representam os 
valores de pH medidos em dias intercalados. 

 

 

Gráfico 53–  DQO (mg.L
-1
) de cada réplica do 

tratamento 3, ao longo dos 39 dias de 
ensaio. 

 

Gráfico 54–  Concentração de ortofosfato (mg.L
-1

) de 
cada réplica do tratamento 3, ao longo 
dos 39 dias de ensaio. 

 

 Na figura 5.49 pode ser observado que houve desenvolvimento celular em 

todas as três réplicas a partir do décimo dia, com redução concomitante da DQO e 

do ortofosfato. O aumento de pH indica atividade microbiana a partir desse período. 

O aumento da densidade óptica foi similar ao ocorrido no tratamento 1. 
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Tratamento 4: 90%; 24h 

 

 

Gráfico 55–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas ao tratamento 4. 
Crescimento medido por densidade óptica em 685 e 750 nm . Pontos em dipersão representam os 
valores de pH medidos em dias intercalados. 

 

 

Gráfico 56–  DQO (mg.L
-1
) de cada réplica do 

tratamento 4, ao longo dos 39 dias de 
ensaio. 

 

Gráfico 57–  Concentração de ortofosfato (mg.L
-1
) de 

cada réplica do tratamento 4, ao longo 
dos 39 dias de ensaio. 

 

 No tratamento 4, com vinhaça a 90% e 24 horas de exposição à luz, não foi 

observado crescimento, assim como no tratamento 2. O pH manteve-se estável na 

faixa de 4,8, a DQO aumentou gradativamente ao longo dos dias e o ortofosfato teve 

um pequeno aumento, mantendo-se estável até o final do período. 
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Tratamento 5: 55%; 12h 

 

 

Gráfico 58–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas ao tratamento 5. 
Crescimento medido por densidade óptica em 685 e 750 nm. Pontos em dispersão representam os 
valores de pH medidos em dias intercalados. 

 

 

Gráfico 59–  DQO (mg.L
-1
) de cada réplica do 

tratamento 5, ao longo dos 39 dias de 
ensaio. 

 

Gráfico 60–  Concentração de ortofosfato (mg.L
-1
) de 

cada réplica do tratamento 5, ao longo 
dos 39 dias de ensaio. 

 

 Também no tratamento 5, que representa a condição central dos tratamentos 

em termos de concentração e fotoperíodo, não houve crescimento celular, tendo o 

pH permanecido estável, chegando ao 39° dia com a média de 5,81 ± 0,02. A DQO 

aumentou e o ortofosfato teve um pequeno aumento, apresentando alguma 

oscilação nos demais dias. 
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Tratamento Controle 1: WC + Glicerol, 0h 

 

 

Gráfico 61–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas ao tratamento controle 1. 
Crescimento medido por densidade óptica em 685 e 750 nm. Pontos em dispersão representam os 
valores de pH medidos em dias intercalados. 

 

 

Gráfico 62–  DQO (mg.L
-1
) de cada réplica do 

tratamento controle 1, ao longo dos 39 
dias de ensaio. 

 

Gráfico 63–  Concentração de ortofosfato (mg.L
-1
) de 

cada réplica do tratamento controle 1, ao 
longo dos 39 dias de ensaio. 

 

 No tratamento controle 1, observou-se elevado crescimento da cultura do 

segundo para o quarto dia, entrando em seguida na fase estacionária. Com relação 

à DQO, houve diminuição do início do experimento ao sexto dia, após o qual os 

valores mantiveram-se com menores oscilações. O ortofosfato apresentou queda ao 

terceiro dia, permanecendo estável em aproximadamente 0,2 mg.L-1  até o 39° dia. 
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Tratamento Controle 2: WC, 12h 

 

 

Gráfico 64–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas ao tratamento controle 2. 
Crescimento medido por densidade óptica em 685 e 750 nm. Pontos em dispersão representam os 
valores de pH medidos em dias intercalados. 

 

 

Gráfico 65–  DQO (mg.L
-1

) de cada réplica do 
tratamento controle 2, ao longo dos 39 
dias de ensaio. 

 

Gráfico 66–  Concentração de ortofosfato (mg.L
-1
) de 

cada réplica do tratamento controle 2, ao 
longo dos 39 dias de ensaio. 

 

 No tratamento Controle 2, houve crescimento exponencial até o sexto dia de 

cultivo, entrando em seguida na fase estacionária. A DQO aumentou ao longo do 

período enquanto o ortofosfato diminuiu drasticamente do dia da inoculação ao 

terceiro dia de cultivo. 
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Tratamento Controle 3: WC, 24h 

 

 

Gráfico 67–  Curvas normalizadas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas ao tratamento controle 3. 
Crescimento medido por densidade óptica em 685 e 750 nm. Pontos em dispersão representam os 
valores de pH medidos em dias intercalados. 

 

 

Gráfico 68–  DQO (mg.L
-1
) de cada réplica do 

tratamento controle 3, ao longo dos 39 
dias de ensaio. 

 

Gráfico 69–  Concentração de ortofosfato (mg.L
-1
) de 

cada réplica do tratamento controle 3, ao 
longo dos 39 dias de ensaio. 

 

 No tratamento controle 3, o perfil de crescimento foi muito similar ao do 

controle 2, porém com maior repetibilidade entre as réplicas. A DQO aumentou ao 

longo do período enquanto o ortofosfato diminuiu drasticamente do dia da 

inoculação ao terceiro dia de cultivo. 
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 Nos gráficos anteriormente apresentados pôde-se observar que apenas os 

tratamentos com 10% de vinhaça apresentaram algum tipo de crescimento celular. 

Apenas através da análise microscópica e da contagem, no entanto, verificou-se que 

não houve crescimento de microalgas, nem da espécie C. vulgaris, nem mesmo da 

segunda espécie identificada. Acreditou-se, portanto, que os crescimentos 

representados nos tratamentos 1 e 2 (Gráfico 46 e Gráfico 49) sejam de bactérias, 

fato que pôde ser confirmado através da microscopia (Figura 13 a Figura 15) e da 

contagem de células (Gráfico 70). O mesmo ocorreu no tratamento controle 3. 

 

  
Figura 13-  Visão geral de um campo de contagem no 10° dia de cultivo (a) e no 13° dia de cultivo 

(b). Tratamento 1, réplica 1. Aumento 400x. 

 

  
Figura 14- Visão geral de um campo de contagem no 10° dia de cultivo (a) e no 13° dia de cultivo 

(b). Tratamento 3, réplica 1. Aumento 400x. 

a b 

a b 
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Figura 15- Visão geral de um campo de contagem no dia do repique (a) e no 3° dia de cultivo (b). 

Tratamento contole 1, réplica 1. Aumento 400x. 

 

  
Figura 16 - Visão geral de um campo de contagem no dia do repique (a) e no 6° dia de cultivo (b). 

Tratamento controle 3, réplica 1. Aumento 400x. 

 

 Na contagem em microscópio óptico enfrentou-se algumas dificuldades. A 

vinhaça, ao ser flotada, não ficou isenta de materiais em suspensão. As amostras 

foram fixadas com solução de lugol, que tinge as células com uma tonalidade 

marrom escuro, quase negro. Notou-se no inicio das contagens, em que estavam 

sendo contados 100 indivíduos de C. vulgaris por amostra, que o número de células 

no dia zero era muito maior nos tratamentos com vinhaça do que nos tratamentos 

controle. Partindo do princípio de que o inoculo foi intensa e cuidadosamente 

homogeneizado no dia do repique, percebeu-se que haviam incongruências na 

contagem. 

 Ao analisar em microscópio uma alíquota da vinhaça flotada utilizada para 

preparo dos meios de cultura, notou-se que nela haviam células esféricas e 

ovaladas, que muito se pareciam com aquelas observadas nas amostras dos 

b a 

b a 
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cultivos (Figura 17). Pensou-se serem células de leveduras, utilizadas na 

fermentação da cana anteriormente à destilação para produção do álcool e descarte 

da vinhaça. A formação de brotos, tamanho e aspecto do conteúdo celular foram as 

características que fizeram supor que tais estruturas fossem células de levedura 

remanescentes na vinhaça e que não foram completamente removidas pela flotação. 

 

  
Figura 17-  Vinhaça efluente do flotadador utilizada para preparo do meio de cultura. 1000x. 

 

 Devido a isso, a contagem foi bastante prejudicada. Além das duas espécies 

de algas diferentes, que em muitas situações, eram indistinguíveis devido às 

características compartilhadas por ambas, consideraram-se também as leveduras. 

Uma vez fixada com lugol, a amostra adquiria um aspecto geral muito parecido, 

ficando difícil a diferenciação das células de C. vulgaris das de leveduras e ainda 

daquelas pertencentes à segunda espécie encontrada. 

 Outro problema foi o crescimento de bactérias que em determinado estágio do 

ensaio passaram a aglomerar e formar flocos com as algas, o que sem dúvida foi um 

fator prejudicial ao crescimento e também um grande complicador da contagem. 

 A princípio contou-se uma réplica de cada tratamento, sendo contadas células 

de C. vulgaris e da espécie 2. Foram contados 100 indivíduos em todas as 

amostras. Porém essa contagem resultou em curvas de crescimento inconclusivas. 

Considerando que tal variação dos pontos contados se devesse à dificuldade em 

distinguir os tipos celulares, decidiu-se recontar apenas uma réplica dos tratamentos 

que apresentaram crescimento por análise de densidade óptica, dobrando-se a 

amostragem para 200 indivíduos de C. vulgaris e contando todas as células 

presentes na lâmina – C. vulgaris, espécie 2, C. vulgaris + levedura e C. vulgaris + 

espécie 2. No Gráfico 70 (A, B, C, D, e E) são apresentadas as curvas de 
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crescimento obtidas nessa segunda contagem. 

 Nos cultivos controle 2 e 3, em que foi variado apenas o fotoperíodo em meio 

padrão, houve crescimento de C. vulgaris (Gráfico 70D e E). Aplicando-se os dados 

de densidade óptica da triplicata dos controles 2 e 3 ao modelo de Gompertz, 

obteve-se velocidades de crescimento de 0,33 ± 0,008 e 0,48 ± 0,039 dia-1 

respectivamente. Além disso, o modelo se ajustou aos dados, com R2 de 0,96 em 

ambos. A contagem apresentou correlação com os valores de densidade óptica com 

R2 de 0,98 para o controle 2 e 0,96 para o Controle 3. Essa correlação indica que a 

contagem foi efetiva nessas amostras, apresentando pequena porcentagem de erro 

com relação às análises diretas. 

 O mesmo não foi observado nos Tratamentos 1 e 3, com 10% de vinhaça, e no 

controle 1, de meio padrão com glicerol. No caso do Controle 1, em que foi 

adicionado glicerol como fonte de carbono, houve um rápido crescimento bacteriano, 

que configurou as curvas apresentadas no gráfico 61. Isso pode ser confirmado pela 

contagem (Gráfico 70.C) em que não foi constatado crescimento de C. vulgaris, 

pelas imagens da cultura (figura14.b) e pela queda na concentração de DQO, 

demonstrando que houve consumo de matéria orgânica pelas bactérias. 

 No Tratamento 1, a cultura não apresentou crescimento de C. vulgaris, e a 

redução da DQO (figura 46) condiz com o crescimento bacteriano observado nas 

imagens (Figura 12). No caso do tratamento 3, a cultura apresentou um crescimento 

sutil de C. vulgaris a partir do décimo sétimo dia, mas é inexpressivo se comparado 

com os crescimentos obtidos em meio padrão. 

 Acredita-se que as bactérias presentes no inoculo e outras que porventura 

tenham obtido acesso à cultura ao longo do monitoramento apresentaram vantagem 

competitiva sobre as algas nos cultivos em que o meio de cultura constituiu-se de 

apenas 10% de vinhaça. Nos cultivos em 55 e 90%, sequer as bactérias 

apresentaram crescimento, o que pode ser devido a um possível efeito tóxico que a 

alta concentração de vinhaça tenha gerado aos microrganismos lá presentes. 
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Gráfico 70–  Curvas de crescimento da cepa de C. vulgaris submetidas aos tratamentos com vinhaça (A=T1/r1 
e B=T3/r1) e aos tratamentos controle (C=C1/r1, D=C2/r1, E=C3/r2). Crescimento medido por 
densidade celular (células mL

-1
) em uma réplica (r) de cada tratamento (T) representado. 
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  No entanto, ao cultivar microalgas em presença de populações bacterianas 

nem sempre é possível obter-se bons resultados. Cultivos de algas sob condições 

mixotróficas tem a vantagem de favorecer o crescimento em períodos de presença e 

ausência de luz, mas as fontes de carbono aumentam o risco de contaminação por 

microrganismos que consomem esse composto (U.S. DOE, 2010). 

 Dependendo das condições de cultivo adotadas, as populações bacterianas 

podem ser altamente competitivas, disputando pelos nutrientes e espaço disponíveis 

ou mesmo produzindo substâncias inibidoras para o crescimento algal. Segundo 

Christenson e colaboradores (2011) monoculturas de algas cuidadosamente 

mantidas não são encontradas em sistemas de tratamento de águas residuárias pois 

são altamente suscetíveis a contaminação por espécies menos desejáveis caso não 

sejam adotadas medidas rigorosas de controle. Muitos pesquisadores vêm 

investindo esforços para compreender a interação entre algas e bactérias em 

diversas condições de cultivo, buscando estabelecer cultivos de algas não axênicos 

vantajosos com relação aos puros e também evitar possíveis prejuízos que a 

presença de populações bacterianas possam causar às algas cultivadas. 

 Guo & Tong (2013) isolaram três cepas de bactérias encontradas em simbiose 

com Chlorella vulgaris. Essas cepas foram separadamente inoculadas em cultivo 

axênico de C. vulgaris na proporção de 1:3 de densidade celular, a fim de avaliar o 

efeito dessa interação no crescimento da alga.Os resultados mostraram inibição do 

crescimento algal pelas bactérias dos gêneros Elizabethkingiae, Methylobacterium, 

enquanto a cepa do gênero Pseudomonas causou inibição apenas em cultivos 

fotoheterotróficos, devido à adição de glicose como fonte de carbono nessa 

condição. O mesmo foi observado por Zhang e colaboradores (2012), que em cultivo 

heterotrófico de Chlorella pyrenoidosa, obtiveram maior produção de biomassa na 

cultura pura do que na cultura com bactérias, embora não tenha sido uma diferença 

tão expressiva. 

 Muitas pesquisas têm constatado que nos cultivos não axênicos a proporção 

entre a densidade celular de bactérias e algas no momento do cultivo possui grande 

influencia no sucesso ou insucesso dessa interação para crescimento de microalgas. 

Dessa forma, baixas concentrações de bactérias podem favorecer o crescimento 

algal, enquanto altas concentrações podem causar sua inibição (ZHANG et al., 

2012; QU et. al., 2014). 

 No caso do cultivo realizado, as bactérias presentes no inoculo encontraram 



137 

 

 

 

nos meios de cultura com de 10% vinhaça e no meio WC (modificado) com glicerol, 

fontes de carbono passíveis de assimilação. Outra hipótese, embora não analisada, 

é de que a densidade de bactérias presentes no inoculo de C. vulgaris tenha sido 

representativo o suficiente para, na competição pelos nutrientes, sobrepor seu 

crescimento em detrimento do crescimento das algas. 

 Porém, visto que este perfil foi observado apenas nas duas condições 

supracitadas, uma segunda hipótese é levantada. Uma vez que nas demais 

condições de cultivo em vinhaça – 55% e 100% - não se observou crescimento de 

quaisquer microrganismos, acredita-se que a vinhaça possa ter exercido efeito 

tóxico sobre os cultivos. Marques e colaboradores (2013), cultivando C. vulgaris em 

vinhaça bruta e pré-tratada anaerobicamente, ambas misturadas com efluente 

doméstico tratado, observaram efeito tóxico na microalga em concentrações maiores 

do que 4% do efluente sem pré-tratamento. 

 Diante da complexa e não totalmente elucidada composição da vinhaça, muitos 

são os compostos com potencial tóxico para organismos de ambientes aquáticos, 

incluindo algas e bactérias. Segundo Christofoletti e colaboradores (2013), a vinhaça 

possui um alto potencial poluidor, sendo muitas vezes cerca de 100 vezes mais 

contaminante que esgotos domésticos. Com relação às algas, os compostos 

inorgânicos, mais especificamente os metais, podem causar estresse a nível 

bioquímico, celular, populacional e de comunidades. Sabe-se que alguns metais são 

micronutrientes essencialmente utilizados pelas microalgas, podendo prejudicar seu 

crescimento quando em baixas concentrações no ambiente. No entanto os próprios 

micronutrientes e outros elementos inorgânicos podem ser potencialmente tóxicos, 

principalmente quando em concentrações acima da tolerada por tais organismos 

(GENTER, 1996). 

 O cobre é um exemplo de metal que possui efeito tóxico às algas. Tal 

propriedade é tão conhecida que os algicidas mais difundidos são os produtos à 

base de cobre, como o sulfato de cobre. O íon responsável pelo efeito tóxico é o 

Cu2+, sendo que a concentração letal varia de espécie para espécie de microalga. 

Algas verdes como Ankistrodesmus, Scenedesmus e Pandorina, consideradas 

relativamente tolerantes ao cobre, requerem concentrações de 500 µg.L-1 para terem 

suas populações controladas. Algumas espécies tem seu crescimento afetado com 

concentrações muito menores (LEMBI, 2003). 
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 Cada grupo ou espécie de microalga reage de forma específica ao estresse por 

metais, cuja toxicidade é influenciada por diversos fatores químicos, físicos e 

biológicos. Fatores como pH, alcalinidade e presença de compostos orgânicos 

afetam diretamente a solubilidade do íon Cu2+ e, conseqüentemente, sua toxicidade 

para o fitoplânction a ele submetido. Muitas pesquisas são conduzidas a fim de 

identificar concentrações de metais e as condições em que geram efeitos adversos 

ao crescimento e à fisiologia de algas.  

 Um exemplo deste tipo de trabalho é o de Qian e colaboradores (2009), em 

que testaram a resposta da Chlorella vulgaris a águas contaminadas com cobre e 

cádmio isoladamente e em conjunto. Os resultados mostraram que exposições 0,5 e 

1,5 µM de cobre e de 1,0 e 2,0 µM de cádmio sozinhos diminuíram o crescimento 

algal e do conteúdo de clorofila, tendo no experimento um máximo de inibição 

celular de 78,55%. Franklin e colaboradores (2000) observaram sensibilidade de 

Chlorella sp. ao aumento na concentração de cobre no meio, além de uma forte 

relação entre a toxicidade do cobre e o pH. No estudo obtiveram que a concentração 

de cobre requerida para inibir o crescimento de Chlorella sp. em 50% no período de 

72h foi de 1,5 µg.L-1 em pH de 6,5 e de 35 µg.L-1 em pH de 5,7 (FRANKLIN et. al., 

2000). 

 Como pode ser observado na tabela 34, a concentração de cobre na vinhaça 

utilizada para preparo dos meios de cultura é de 0,96 mg/L. Tal concentração, 

mesmo na maior diluição utilizada no ensaio (10% de vinhaça) pode ter apresentado 

efeito tóxico sobre as algas inoculadas. Embora não se tenha avaliado quais as 

formas químicas dos metais presentes na amostra, a toxicidade do cobre é uma 

hipótese para o não crescimento algal e passível de maiores investigações em 

experimentos futuros. 

 Outro exemplo de composto potencialmente tóxico e que está presente na 

vinhaça é o fenol. A toxicidade do fenol está ligada à disrupção de estruturas da 

membrana devido às suas ligações hidrofóbicas. Em estudo de Scragg (2006), a 

microalga C. vulgaris apresentou inibição de crescimento na faixa de dosagem 

de100-400 mg.L-1de fenol. 

 Novos testes fazem-se necessários, para favorecer o crescimento da alga 

mesmo em cultivos não axênicos. Mudanças nos parâmetros de cultivo, como vazão 

de ar, intensidade luminosa e pH, além da concentração de vinhaça no meio de 

cultura e número de células inoculadas, podem ser considerados em desenhos 
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experimentais futuros para favorecer o ambiente ao crescimento algal em detrimento 

do crescimento bacteriano. 

 Outra mudança necessária para um melhor desenvolvimento de trabalhos 

futuros é a fixação da amostra com outros fixadores substituindo o lugol, que foi 

prejudicial na diferenciação celular das culturas. Uma sugestão de fixador é a 

formalina, que mantém o aspecto da amostra intacto embora cause a queda de 

flagelos.  A formalina permitiria que fossem observadas com detalhes a estrutura e o 

conteúdo celular, o que facilitaria na visualização dos cloroplastos da Chlorella, dos 

estigmas avermelhados na espécie 2, e sobretudo, diferenciá-las das leveduras 

presentes no próprio meio de cultura. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 Na faixa de pH de 8,5 a 9,5 obteve-se precipitação de fósforo, amônia e potássio 

da vinhaça, atingindo valores máximos de remoção de 31,3 ± 3,4%, 7,8 ± 4,1% e 

9,7 ± 0,7% respectivamente; 

 O tempo de reação não apresentou efeito significativo na resposta dentro da 

faixa estudada (60 e 90 minutos); 

 As análises qualitativas do sólido confirmam a presença de fósforo no 

precipitado; 

 Na flotação da vinhaça, apenas o fator dosagem de polímero obteve efeito 

significativo na remoção de cor e turbidez da vinhaça; 

 Na faixa de velocidades de flotação de 3 a 17 cm.min-1 a clarificação da vinhaça 

foi muito estável, com eficiência média de remoção de turbidez de 98,26 ± 0,41% 

na última coleta. 

 O espessamento do lodo, dentro das faixas de dosagens e recirculações 

estudadas, resultou em processos de alta taxa e elevada eficiência na remoção 

de turbidez. Com os parâmetros adotados para as etapas sequenciais – 20 mg/L 

de polímero e 13% de recirculação, obteve-se taxa de aplicação superficial de 

21,44 ± 1,51 m3/m2.h e redução de turbidez de 98,5%; 

 O sólido flotado apresentou teor de sólidos de 8,7 ± 0,02%. As análises 

bromatológicas confirmaram o potencial nutritivo do lodo, com parâmetros em 

faixas próximas às encontradas em diversos alimentos como silagem de milho, 

cana-de-açúcar, farelo de soja entre outros; 

 Considerando-se o teor de sólidos do lodo e uma produção teórica de 500 m3.h-1 

de vinhaça, seriam produzidas 4,56 toneladas de sólidos por hora em uma usina 

tratando vinhaça por FAD; 

 Na cepa de C. vulgaris utilizada para inoculação em vinhaça pré-tratada foi 

identificada contaminação por outra espécie de microalga, possivelmente do 

gênero Chlamydomonas; 

 Apenas nos tratamentos com concentração de 10% de vinhaça foi observado 

crescimento microbiano, o qual foi atribuído à proliferação de bactérias 

presentes na cepa não axênica. Crescimento de C. vulgaris não foi observado 

nos cultivos em vinhaça, com base na contagem em microscópio;  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 No estudo de precipitação química, o ajuste de pH na faixa de 8,5 a 9,5 

promoveu a precipitação de compostos de fósforo e nitrogênio, além de outros 

metais como potássio, cálcio e magnésio. Nesta faixa de pH as maiores eficiências 

de remoção de fósforo, amônia e potássio da fase líquida foram obtidas, atingindo 

valores de 31,3 ± 3,4%, 7,8 ± 4,1% e 9,7 ± 0,7% respectivamente. Mantendo a 

mesma intensidade de mistura e aumentando o tempo de reação de 60 para 90 

minutos, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas na 

remoção dos íons estudados, para todas as faixas de pH investigados.  Os 

espectros gerados por análise de espectroscopia no infravermelho e por difração por 

raios X confirmam a presença de compostos contendo fósforo no precipitado.  

Estudos adicionais são recomendados para verificação da influência do 

gradiente médio de velocidade na eficiência de precipitação dos compostos 

mencionados. Também é recomendável a realização de estudos complementares 

com vistas a se verificar a eficácia da  aplicação de outros agentes alcalinizantes no 

lugar do hidróxido de sódio (como por exemplo cal ou carbonato de sódio) . 

Na triagem de fatores estatisticamente significativos para a flotação por ar 

dissolvido da vinhaça observou-se que, dentre os quatro fatores estudados 

(dosagem de polímero, gradiente de mistura lenta, tempo de mistura lenta e 

porcentagem de recirculação), apenas a dosagem possui efeito significativo na 

flotação de vinhaça, tomando por base os resultados de análises de tubidez e cor.  

Na etapa seqüencial, variando-se a dosagem e a recirculação em 6 níveis por fator, 

observou-se elevada eficiência do processo de clarificação da vinhaça, com 

estabilidade da curva ao longo da faixa de velocidade de flotação avaliada (3 a 17 

cm.min-1).  

No espessamento de lodo elevada eficiência também foi constatada, dentro 

da mesma faixa de dosagem de polímero e recirculação estudados nos ensaios de 

clarificação. Houve uma tendência de aumento do fator de espessamento (FC) e de 

clarificação (FE) com o aumento da dosagem, sendo a dosagem de 20 mg/L 

considerada vantajosa pois apresenta valores médios de FE e FC próximos das 

dosagens superiores e uma maior estabilidade do processo mesmo em grandes 

faixas de variação de vazão de recirculação. Restringindo-se a faixa de variação da 

recirculação de 8 a 23%, com dosagem fixa de 20 mg/L, não foi observado diferença 
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estatisticamente significativa entre os valore de FC e FE, nem no percentual de 

remoção de turbidez que variou de 98,35% a 98,5% nas condições testadas.  

A recirculação de 13% foi adotada considerando-se uma porcentagem de 

segurança em relação à porcentagem de 8% e considerando-se a economia 

energética de pelo menos 25% de energia com relação às recirculações maiores. 

Taxas de aplicação superficial de 21,44 ± 1,51 m3/m2.h e redução de turbidez de 

98,5% foram encontradas com os parâmetros escolhidos (20 mg/L e 13% de 

recirculação), sendo valores muito elevados comparados aos valores recomendados 

em projetados de flotadores para espessamento de lodo de esgotos. Temperaturas 

mais elevadas resultaram em redução dos fatores FE e FC, porém ainda 

configuraram excelente desempenho do processo de flotação, com altas taxas de 

aplicação superficial e conseqüentemente demandas reduzidas de área para 

implantação. 

 O sólido flotado apresenta grande potencial nutritivo com valores de 

parâmetros bromatológicos (matéria seca, proteína bruta, fibras, extrato etéreo e 

metais) em faixas próximas às encontradas em diversos produtos utilizados na 

alimentação animal, como silagem de milho, cana-de-açúcar, farelo de soja etc. 

Considerando uma produção de 4,56 toneladas de sólido por hora em uma usina 

teórica de referência (com processamento de 500t de cana por hora), o material 

torna-se interessante do ponto de vista nutricional, podendo ser melhor investigado 

para futuros usos em alimentação animal. 

 O uso do efluente do sistema FAD para cultivo de microalgas não obteve êxito 

nas configurações de ensaio testadas. Crescimento microbiano foi observado 

apenas nas condições de cultivo com 10% de vinhaça, sendo atribuído ao 

crescimento de bactérias, e não de microalgas. Tal fato pode ser explicado pela 

vantagem competitiva da bactéria em utilizar os compostos orgânicos da vinhaça em 

seu metabolismo, ou mesmo à toxicidade do cobre para as algas. Nas demais 

condições, o não crescimento de algas ou mesmo de bactérias pode ser atribuído à 

toxicidade de compostos presentes na vinhaça em maiores concentrações aos 

organismos. Compostos como metais, em especial o cobre, fenóis e mesmo a 

matéria orgânica podem inibir o crescimento microbiano em faixas de concentração 

elevadas.  
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Novos testes são recomendados para favorecer o crescimento das 

microalgas, como por exemplo através do aumento do número de células algais 

inoculadas, dando a elas maior vantagem competitiva com relação às bactérias.  

 Sugere-se também testar o cultivo em concentrações menos do que 10% de 

vinhaça, devido à concentração de cobre na vinhaça flotada ser cerca de 10 vezes 

maior do que a concentração máxima tolerada pelas algas. 
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