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RESUMO 

 

O crescente aumento populacional e a diversificação industrial vêm aumentando a demanda 

pelos recursos naturais locais e impactando no meio ambiente. A poluição das águas superficiais 

e subterrâneas por esgotos domésticos e resíduos tóxicos provenientes das indústrias fazem com 

que ocorra escassez deste recurso em vários locais. Diante deste problema, busca-se alternativas 

para o gerenciamento racional deste recurso. A reutilização de água tratada em indústrias é uma 

ferramenta que promove a redução na demanda dos mananciais, pois substitui a utilização de 

água potável por uma de qualidade inferior.  Uma das alternativas para o uso desta água de 

efluentes secundários tratados é na reposição de torres de resfriamento. As torres de 

resfriamento são um dos equipamentos de maior consumo de água em várias indústrias e em 

outros estabelecimentos, assim é um dos pontos mais prováveis para aplicar o reuso de água. 

No entanto deve-se avaliar os impactos potenciais como fouling, corrosão e depósito de 

incrustações, além do conhecimento dos fatores que influenciam no comportamento da água de 

recirculação, tais como temperatura, tratamento químico entre outros. O estudo desenvolvido 

verifica a possibilidade de utilizar a água de reuso do efluente tratado em uma Estação de 

Tratamento de Efluentes (ETE) Modular MIZUMO como parte da reposição diária de uma torre 

de resfriamento localizada em uma indústria da Serra Gaúcha. Para alcançar o objetivo proposto 

analisou-se a eficiência do tratamento atual na estação, otimizando a qualidade da água para 

reuso. Para ajuste do parâmetro de Fósforo Total no efluente final implantou-se o uso de Cloreto 

Férrico no tratamento biológico. A análise dos dados dos ensaios da água na Torre de 

resfriamento com o efluente tratado final demonstraram que não foi alcançada totalmente a 

qualidade necessária, sendo assim, a recomendação é utilizar em torno de 20 a 25 m³/dia da 

água de reuso na torre, com diluição de água de poço artesiano. Para garantia da qualidade da 

água no parâmetro sólidos suspensos, foi alterado a periodicidade de descarte de lodo do 

sistema anaeróbico, no qual pelas informações de projeto do fabricante deveriam ser realizadas 

a cada quatro meses e atualmente para melhor desempenho da ETE estipulou-se descarte 

mensal. Outras duas  sugestões ainda não implantadas com foco na redução de sólidos 

suspensos possibilitando aumentar a quantidade de água de reuso, é a alteração do atual sistema 

de descarte de lodo biológico do reator aeróbico para o reator anaeróbico, devendo ser 

descartado diretamente a um sedimentador exclusivo, e a implantação de um sistema de filtro 

de areia antes do retorno às torres de resfriamento. A implantação de melhorias  contínuas nas 

empresas é interessante e traz muitos benefícios ambientais, bem como a água de reuso que 

demonstra potencial sendo uma fonte alternativa estratégica para fins não potáveis.  

 

Palavras – Chave: Reuso de Efluente; Fósforo Total; Torres de Resfriamento; Indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The increasing population growth and industrial diversification have increased the demand for 

local natural resources and impacted the environment. Pollution of surface and groundwater by 

domestic sewage and toxic waste from industry causes a shortage of this resource in several 

locations. Faced with this problem, alternatives are sought for the rational management of this 

resource. The reuse of water treated in industries is a tool that promotes the reduction in the 

demand for water sources, as it replaces the use of drinking water with a lower quality. One of 

the alternatives for the use of this treated secondary effluent water is in the replacement of 

cooling towers. The cooling towers are one of the most water consuming equipment in various 

industries and other establishments, so it is one of the most likely points to apply water reuse. 

However, the potential impacts such as fouling, corrosion and deposition of fouling should be 

evaluated, as well as the knowledge of the factors that influence the behavior of the recirculation 

water, such as temperature, chemical treatment and others. The study developed verifies the 

possibility of reusing water from treated effluent in an Effluent Treatment Plant (ETE) Modular 

MIZUMO as part of the daily replacement of a cooling tower located in an industry of Serra 

Gaúcha. To achieve the proposed objective, the efficiency of the current treatment in the plant 

was analyzed, optimizing the water quality for reuse. To adjust the Total Phosphorus parameter 

in the final effluent, the use of Ferric Chloride was implanted in the biological treatment. The 

analysis of the water test data in the cooling tower with the final treated effluent showed that 

the necessary quality was not fully achieved, so the recommendation is to use around 20 to 25 

m³/day of reuse water in the tower, with dilution of artesian well water. In order to guarantee 

the water quality in the suspended solid parameter, the sludge disposal periodicity of the 

anaerobic system has been changed, in which by the manufacturer’s design information should 

be carried out every four months and currently for better performance of ETE stipulated 

monthly disposal. Two other suggestions not yet implemented focusing on the reduction of 

suspended solids making it possible to increase the amount of reuse water, is the alteration of 

the current system of disposal of biological sludge from the aerobic reactor to the anaerobic 

reactor, must be disposed of directly to a unique sedimentator, and the implantation of a sand 

filter system before returning to the cooling towers. The implementation of continuous 

improvements in companies is interesting and brings many environmental benefits, as well as 

reuse water that demonstrates potential as a strategic alternative source for non potable 

purposes. 

 

Keywords: Wastewater Reuse; Total Phosphorus; Cooling Towers; Industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A água é um elemento fundamental para manutenção de todas as espécies. O 

crescimento populacional e a diversificação das atividades antrópicas aumentam a pressão 

sobre os recursos hídricos devido ao descarte dos efluentes industriais e sanitários com 

elevadas concentrações de poluentes.  

Constantemente nos deparamos com crises hídricas e apesar de o Brasil possuir o 

maior depósito de água doce no mundo, deve-se estar atento às questões de sua escassez. A 

manutenção da qualidade da água e as medidas para evitar o seu desperdício são ferramentas 

importantes a serem implementadas, bem como a busca por alternativas viáveis de forma a 

contribuir para a minimização do uso deste recurso. Com as resoluções e leis ambientais, o 

planejamento e a implantação de sistemas de gestão, as empresas precisam investir cada vez 

mais em sistemas eficientes de uso e tratamento de água e efluentes para minimizar o 

impacto ambiental. 

O reuso por sua vez, acaba por ter uso pouco significativo, visto que as empresas 

precisam investir em tecnologias como desde uma simples filtração até processos mais 

avançados como osmose reversa, para remoção de produtos químicos. Muitas vezes a baixa 

eficiencia em tratamentos convencionais pode não remover certos compostos prejudicando 

o reuso, pela possibilidade de danificarem os equipamentos industriais ao causarem corrosão 

ou depósitos. O efluente tratado por sua vez é lançado em corpo hidrico e essa água pode 

ser captada em outro local e encaminhada para tratamento em estações de tratamento de 

água.  

O efluente depois de tratado, se apresentar boa qualidade, tem potencial para reuso 

como água de reposição em torres de resfriamento. Estes sistemas constituem a maior 

demanda de água no setor industrial, pois há muita perda de água para o ambiente por 

evaporação. Não requerem água de alta qualidade, pois sua principal função é troca térmica, 

e recebem tratamento continuamente apenas para evitar corrosão e formação de depósitos e 

biofilme nas tubulações. Os sistemas de reuso podem ser realizados com técnicas 

tradicionais bem como com tecnologias avançadas, dependendo a finalidade e qualidade de 

água requerida (HESPANHOL, 2007; SILVA, 2018).   

A prática de reuso é associada a empresas que tem implantada a norma ISO 14001, 

pois a mudança de perspectiva de atuação da empresa de corretiva para preventiva, 
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analisando a redução de seus impactos, geralmente leva à análise das possibilidades de 

reuso, reduzindo assim o consumo de água. 

 Em busca de reduzir seus impactos ambientais uma empresa da Serra Gaúcha 

buscou entre outros fatores desenvolver o estudo para avaliar o sistema de reuso de efluente 

como reposição em torres de resfriamento. A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) 

conta com tratamento físico-quimico para tratar o efluente industrial e a parte biológica 

composta  por sistema modular MIZUMO de reatores anaeróbios e aeróbios que recebe o 

efluente sanitário e o clarificado pós físico-químico do efluente industrial. 

Para alcançar o objetivo proposto verificou-se a eficiencia do tratamento atual na 

estação, parâmetros análiticos e a viabilidade e adaptação do sistema que permitissem uma 

qualidade de água adequada para uso nas torres de resfriamento.  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Para orientação do estudo quanto a utilização do reuso de efluente, esta sessão apresenta 

os objetivos os quais encontram-se divididos em geral e específicos. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a viabilidade do sistema de reuso de efluente tratado como reposição em torres 

de resfriamento. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Ajustar o tratamento físico-químico; 

 Avaliar a qualidade do efluente com os parâmetros analíticos atuais da torre de 

resfriamento; 

 Realizar alterações na ETE que permitam o reuso da água nas torres de resfriamento. 

 Determinar uma taxa diluição possível para o reuso do efluente nas torres de 

resfriamento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Descrição de metodologia para o estudo de Reuso do efluente em Torres de 

Resfriamento. 

 

2.1 RECURSOS HÍDRICOS, REUSO E SISTEMA DE RESFRIAMENTO  

 

Com o crescimento populacional a escassez dos recursos hídricos torna-se cada vez 

maior, bem como a crescente produção agrícola, gerando um clima de incerteza e a 

possibilidade de conflitos internos em vários países. O Brasil está entre os países com maior 

acesso a água potável do planeta, tendo mais de 200 mil microbacias distribuídas em 12 regiões 

hidrográficas (MMA, 2017; TENEDINI, 2019). Nem todas as regiões do país possuem o 

mesmo acesso à água, devido às características geográficas, problemas sociais desde situações 

de carência absoluta até o desperdício e problemas de baixa qualidade por contaminação 

orgânica e química (AUGUSTO et al, 2012; MORAIS, 2016). 

As indústrias demandam uma grande quantidade de água, esta por sua vez, pode ser de 

uso direto quando entra em contato com o produto nos processos ou indireto quando participa 

nas utilidades coadjuvantes. Diante da grande demanda de consumo torna-se vantajoso o 

gerenciamento dos recursos hídricos de uma empresa, contribuindo economicamente, 

ambientalmente e socialmente. A prática de reuso torna-se positiva no sistema de gestão, 

ocorrendo o aproveitamento de água em áreas que possuam uma menor exigência de qualidade 

(FARIA, 2020). 

A resolução CONAMA n° 54, de 17 de Março de 2005 considera a prática de reuso 

como um mecanismo para a redução no consumo desordenado de água bem como a manutenção 

dos recursos hídricos nacionais e define esta como um efluente que atende determinados 

padrões para certas atividades que mereçam seu uso direto sem diluição por qualquer corpo 

hídrico, mas adotada de forma planejada. Esta mesma resolução elucida as modalidades a que 

esta água de reuso pode ser aplicada. 

Mierzwa e Hespanhol (2005) caracterizam o reuso de água correspondente ao uso de 

efluentes, tratados ou não, para fins benéficos, tais como irrigação, uso industrial e fins urbanos 

não potáveis. Pressupõe o uso de água de qualidade inferior constituindo uma possível 

alternativa para regiões que sofrem com o estresse hídrico evitando o desperdício de água. 
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Para Metcalf e Eddy (2003) o reuso de água consiste na recuperação de efluentes de 

modo a utilizá-lo em aplicações menos exigentes, no qual o ciclo hídrico tem sua escala 

diminuída em favor do balanço energético. 

Segundo Brega Filho e Mancuso (2002), citado por Machado (2004) e Silva (2018), a 

água de reuso é a água residuária que está dentro dos padrões estabelecidos para a sua 

reutilização, onde foram classificados os tipos em diferentes modalidades, de acordo com seus 

usos e finalidades. Podemos citar como principais: 

 Reuso Indireto: ocorre quando a água usada, uma ou mais vezes é liberada novamente 

nos corpos hídricos com ou sem tratamento prévio e utilizada novamente à jusante, de forma 

diluída; 

 Reuso Direto: Uso planejado da água residuária, no qual são realizados tratamentos e 

a água encaminhada até o local de uso, podendo ser irrigação, uso industrial, recarga de aquífero 

e água potável; 

 Reciclagem interna: é o reuso da água internamente as instalações industriais, tendo 

como objetivo a economia de água e o controle da poluição. Sistema com ciclo fechado, onde 

a reposição de água deve-se às perdas e ao consumo de água para manutenção dos processos e 

operações de tratamento; 

 Reuso potável direto: O esgoto recuperado através de tratamento avançado é 

diretamente reutilizado no sistema de água potável. Este é praticamente inviável devido ao 

baixo custo de água nas cidades brasileiras, ao elevado custo do tratamento e ao alto risco 

sanitário associado; 

 Reuso potável indireto: o esgoto após tratamento é disposto nas águas superficiais ou 

subterrâneas para diluição, purificação natural e subsequente captação, tratamento e finalmente 

utilização como água potável.  

A prática do reuso no Brasil e/ou a recuperação da água nas indústrias ainda é 

insuficiente. Os setores industriais são forçados a implantar a prática de reuso, reduzindo a 

captação de água, bem como descarte de efluentes por meio da Lei das Águas (BRASIL, 1997) 

instituída pela Agência Nacional de Águas (ANA), onde passou a cobrar tanto pelo uso das 

águas dos mananciais como pelo despejo de efluentes nas bacias hidrográficas como parte 

integrante do modelo de sistema de gestão autossustentável dos recursos hídricos.  
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O Brasil ao contrário de muitos países, não possui uma legislação especifica para 

estabelecer padrões de reuso. No entanto é feito através de estudos sobre os riscos associados e 

os conhecimentos das condições especificadas das regiões (TENEDINI, 2019). 

O Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial da União a Resolução N° 419/2020 de 

21 de fevereiro de 2020 a qual “Estabelece critérios e procedimentos para a utilização de água 

de reuso para fins urbanos, industriais, agrícolas e florestais no Estado do Rio Grande do Sul”. 

Segundo esta resolução sobre as condições e padrões da água de reuso para fins industriais, 

tanto a qualidade quanto a quantidade da água de reuso deverão obedecer às especificações 

técnicas de acordo com a finalidade e tecnologia do processo industrial a que se destina. 

 

2.1.1 Reuso em sistema de resfriamento 

 

O setor de utilidades em uma indústria é responsável pelo funcionamento de 

equipamentos diretamente ou não ligados aos processos industriais, e demandam grandes 

volumes de água como no setor de resfriamento. Os sistemas de resfriamento podem ser 

divididos em três tipos, sistema de circuito aberto, sistemas de circuito semi-aberto e sistema 

de circuito fechado. 

Sistema de circuito aberto sem recirculação de água, este é aquecida e descartada na 

mesma medida em que é substituída por água fria captada de um manancial. A concentração de 

sais na água permanece praticamente inalterada devido a pequena taxa de evaporação. Há uma 

grande quantidade de água utilizada, bem como alto custo com produtos químicos para evitar 

problemas de incrustação e corrosão (DANTAS, 1988; SILVA, 2015).  A Figura 1 ilustra o 

funcionamento deste sistema. 

 

Figura 1: Esquema de um sistema de resfriamento aberto 

 
                   Fonte: Machado (2004)  
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O sistema de circuito fechado com recirculação de água não apresenta perda 

significativa desta, onde o resfriamento é realizado em um trocador de calor, no qual a água não 

entra em contato com o fluido de resfriamento. Apresenta melhor controle de temperatura dos 

equipamentos de transferência de calor, a evaporação é praticamente nula, não à necessidade 

de correntes de purgas. Com a ausência de descartes contínuos, ocorre o aumento de 

concentração de produtos químicos e da vida útil dos equipamentos (SILVA, 2015; PEREIRA, 

2018). A Figura 2 apesenta o sistema de água de resfriamento fechado. 

 

Figura 2: Sistema de água de resfriamento fechado 

  
                    Fonte: Machado (2004) 

 

 

No sistema semi-aberto com recirculação de água, esta é aquecida e reutilizada depois 

de ser resfriada nas torres de resfriamento ou sistemas evaporativos para ser aplicada em outros 

processos. Exigem alta vazão de água e esta é limitada. Ocorre reposição de água para substituir 

as perdas de respingos, drenagem e vazamentos em cada ciclo e o tratamento pode ser realizado 

de forma econômica e eficaz. O uso de biocidas combate o crescimento microbiológico, 

associado à elevada temperatura da água, longo tempo de detenção e o contato direto com o ar 

atmosférico (DANTAS, 1988; SILVA, 2015). A Figura 3 representa este sistema de 

resfriamento.  
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Figura 3: Esquema de um sistema de resfriamento semi-aberto 

 
                            Fonte: Machado (2004) 

 

 

2.1.2 Tratamento de água para torres de resfriamento 

 

A água de reuso em torres de resfriamento com sistemas de circuitos semi-abertos que 

é o foco do trabalho, deve estar de acordo com parâmetros estabelecidos para manter o bom 

funcionamento dos equipamentos, evitando danos e prejuízos a estes. O tratamento da água 

deve ser mantido com produtos químicos e biocidas para evitar a formação de incrustações, 

corrosão e crescimento microbiológico (MACHADO, 2004; SILVA, 2018). Os produtos com 

base de aditivos como inibidores de corrosão, inibidores de incrustação, dispersantes e biocidas 

otimizam a segurança e a eficiencia da operação dos equipamentos.  

A água que sai dos trocadores de calor e é distribuída no topo das torres de resfriamento, 

parte desta água evapora e parte resfria, podendo ocorrer perda de água por evaporação, arraste 

ou descarte. Com água para consumo humano podem ocorrer de 5 a 10 ciclos de recirculaçao 

nos sistemas alimentados, enquanto que com água de reuso é de 2 a 5 ciclos (ANDRADE, 2014; 

SILVA, 2015). 
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2.2 SISTEMA MODULAR MIZUMO 

 

O Sistema Modular de Tratamento de Efluente MIZUMO caracteriza-se por um sistema 

compacto que trata o efluente gerado podendo ser devolvido ao meio ambiente ou reaproveitado 

em diversas aplicações, economizando águas subterrâneas ou potáveis para fins mais nobres. 

Por meio de processos biológicos anaeróbios e aeróbios a matéria orgânica e alguns 

nutrientes presentes nos efluentes são estabilizados em substâncias mais simples e de baixa 

massa molecular. O tratamento anaeróbio de águas residuárias, apresenta um bom desempenho 

quanto à remoção de matéria orgânica, entretanto, não promove a eliminação de nutrientes e 

organismos patógenos, tornando-se necessária a implantação de sistemas de pós-tratamento 

para fornecer um efluente de boa qualidade que atenda aos padrões ambientais (OLIVEIRA 

NETTO, 2007). 

O tratamento aeróbio possui grandes vantagens quando comparado ao tratamento 

anaeróbio tais como a garantia do fornecimento de oxigênio necessário à respiração da 

microbiota ativa, possibilitando a remoção e a garantia de distribuir a carga orgânica ao longo 

das câmaras de aeração, ampliando o tempo de contato entre despejo e os organismos do meio, 

garantindo a possibilidade de remoção biológica de nitrogênio e fósforo (METCALF e EDDY, 

2003; SILVA,2018). Como desvantagens, no entanto, está o elevado consumo de energia e 

custo de implantação. 

 

2.2.1 Sistema air lift 

 

Os air lift consistem em dois dutos verticais interligados que se diferenciam das colunas 

de bolhas pela presença de uma recirculação induzida do líquido presente no interior dele, esta 

é uma consequência direta da inserção de um tubo concêntrico no interior da coluna, que 

provoca uma diferença de densidade entre a região alimentada pelo ar.  

O duto de transporte (riser) é onde ocorre alimentação do gás, ou seja, é a região de 

maior importância do equipamento, pois nesta ocorre o primeiro contato da fase gasosa com a 

fase líquida e, consequentemente, onde ocorrem os fenômenos de absorção/dessorção de forma 

física ou com reação química dependendo da composição das fases. E o duto de recirculação 

(downcomer), responsável pela circulação do líquido de maneira interna ou externa à coluna. 

Este sistema possui construção simples e custo relativamente baixo, podendo ser utilizados em 
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processos fermentativos, tanto aeróbios quanto anaeróbios, produção de antibióticos, foto 

reações, no tratamento de efluentes e em processos químicos de oxidação, cloração e 

hidrogenação (RAMOS, 2014; LUCCHINI, 2019). 

O conhecimento da velocidade de circulação do líquido é muito importante, pois 

determina o tempo de residência do líquido nas diversas regiões do equipamento, influenciando 

a transferência de calor, a transferência de massa e ainda o tempo de mistura. A fração de gás 

retido (gas hold-up) também é um parâmetro importante, visto como a fração de gás presente 

na dispersão gás/líquido, podendo ser medida na coluna de forma global, ou individualmente 

nos dutos de transporte e recirculação (OLIVEIRA JUNIOR et.al, 2011; RAMOS, 2014).  

 

2.2.2 Anel Pall 

 

O Anel Pall é um meio estruturado em plástico que encontra-se no interior do filtro 

aeróbio submerso na etapa aeróbia. Este meio estruturado, conhecido como meio suporte 

permite que os microrganismos responsáveis pela degradação do esgoto se fixem. A etapa 

aeróbia possui microrganismos responsáveis por degradar o restante da matéria orgânica 

proveniente da etapa anaeróbia, com o uso do oxigênio molecular, O2. A microfauna existente 

nesta etapa é composta por protozoários, leveduras, fungos, micrometazoários e principalmente 

por bactérias.  

Nesta etapa do tratamento do tanque existem aeradores (difusores de ar) que são 

responsáveis pela formação de microbolhas de ar, as quais percorrem o meio suporte onde estão 

fixados os microrganismos responsáveis pela retirada dos poluentes do esgoto (degradação) 

(MIZUMO, 2015). A Figura 4 demonstra com alguns detalhes a configuração do Filtro Aerado 

Submerso. 
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Figura 4: Meio Estruturado de Plástico – Anel Pall 

  
                   Fonte: MIZUMO TOWER – Manual de Manutenção e Operação (2015) 

  

2.2.3 Remoção de nutrientes 

 

A remoção da matéria orgânica presente no efluente ocorre através de processos físicos 

e bioquímicos, conforme característica do material se é ou não biodegradável. A remoção de 

nitrogênio e fósforo é uma medida importante para preservar a qualidade dos corpos de água 

receptores de efluentes, além de influir fortemente sobre o desempenho do sistema de 

tratamento. A descarga destes nutrientes no meio aquático desenvolve a eutrofização, causando 

proliferação de algas e alterando equilíbrio dos organismos presentes na qualidade da água 

(RIBES, 2010; PASQUALINI, 2020). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos, os materiais e os métodos utilizados 

para o desenvolvimento de estudo sobre a viabilidade do reuso como parte de reposição na 

Torre de Resfriamento Industrial. O mesmo foi realizado em uma empresa da Serra Gaúcha. Os 

parâmetros e qualidade da água que devem ser alcançados ao final de todo o processo foram 

determinadas pela própria empresa, baseado nos parâmetros de monitoramento das torres de 

resfriamento. 

A Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) caracteriza-se por um sistema de 

tratamento em batelada para tratar o efluente industrial e tratamento contínuo e com aeração 

prolongada para a mistura do efluente industrial tratado com o efluente sanitário no qual são 

encaminhados para o sistema modular compacto da MIZUMO.  

 

3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXPERIMENTAL 

 

As análises de alguns parâmetros foram realizadas nas instalações do Laboratório de 

Águas da empresa. 

A ETE possui capacidade de projeto para uma vazão afluente de 143 m³/dia, porém 

atualmente trabalha com uma média de efluente tratado entre 40 m³/dia à 50 m³/dia, sendo este 

lançado para o pluvial e desaguando em um arroio local. O efluente industrial gerado na 

empresa é encaminhado para a estação por gravidade para uma caixa de recepção.  

Posteriormente bombeados para o tanque de equalização (40 m³) para homogeneização e pós-

tratamento nos decantadores com tratamento físico-químico, sendo 3 decantadores de 8 m³ 

cada. Em sequência o efluente clarificado industrial mistura-se com o efluente sanitário e ocorre 

o tratamento biológico na estação modular MIZUMO. A Figura 5 mostra o fluxograma de 

Tratamento de Efluentes. 
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Figura 5: Fluxograma Estação de Tratamento de Efluentes 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

 

3.1.1 Etapas do tratamento físico-químico 

 

O efluente bruto industrial é composto por diferentes tipos de efluentes, os quais são 

misturados no tanque equalizador para posterior tratamento físico-químico. Alguns tipos de 

efluentes encaminhados são diários como purgas das torres de resfriamento e descargas de 

fundo das caldeiras, retrolavagens e descargas de fundo da Estação de Tratamento de Água 

(ETA), lavagem e limpeza de pisos em geral e outros eventuais como Caixa separadora de água 

e óleo, purga nos compressores, água da chuva depositada na caçamba de ferro velho, água 

residual do aterro industrial da empresa, desmoldante e solução de sabão utilizados no processo 

da empresa. 

No tratamento físico-químico utiliza-se Cal hidratado para correção de pH, Sulfato de 

Alumínio - Al2(SO4)3 e polímero aniônico para formação dos flocos e decantação destes. 

Geralmente o pH do efluente bruto encontra-se com pH alcalino, em torno de 8,5 a 9,0. Realiza-

se um jar test para verificar a dosagem necessária de cada produto no tanque decantador. Como 

o pH está alcalino adiciona-se Sulfato de Alumínio para formação de flocos e clarificação do 

Legenda 

TD – Tanque decantador 
TPL – Tanque Pulmão de Lodo 
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efluente, consequentemente também o pH acaba baixando e ficando entre 4 e 6 sendo necessário 

ajuste adicionando Cal Hidratado elevando o pH final entre 6,5 e 8,0. Após o jart test através 

da dosagem estimada pelo mesmo, realiza-se o procedimento no tanque decantador, sob 

agitação mecânica. O agitador possui controle de velocidade e os produtos são adicionados 

lentamente para completa absorção e formação dos flocos. A solução de preparação de cal é de 

4% e a de polímero aniônico 20%. 

Após o tratamento de decantação do lodo, em torno de 2 horas para efluentes no geral e 

quando ocorre tratamento com sabões e desmoldantes a decantação ocorre entre 4 a 5 horas. O 

lodo acumulado ao fundo do decantador é transferido para o tanque pulmão de lodo para o 

processo de prensagem em filtro prensa. O clarificado é encaminhado para um conjunto de 

reatores anaeróbios e aeróbios, onde será processado o tratamento biológico. 

 

3.1.1 Tratamento Biológico 

 

 

Os efluentes sanitários provenientes dos mictórios, vasos sanitários, pias e ralos, dos 

banheiros e efluentes provenientes do refeitório são enviados por gravidade para ETE passando 

por um processo de gradeamento, onde são removidos os sólidos grosseiros. A limpeza destes 

sólidos é realizada conforme a geração dos mesmos. Após passagem pelo gradeamento, o 

efluente sanitário é enviado a uma caixa de recepção onde é misturado ao efluente industrial 

tratado e enviado para a primeira etapa do tratamento (reator anaeróbio) através de uma estação 

elevatória.  

O tratamento dos efluentes sanitários e dos efluentes industriais previamente tratados é 

realizado em duas etapas: anaeróbia (reator UASB) e aeróbia (filtro biológico submerso). O 

sistema encontra-se no formato vertical com processo de tratamento contínuo e composto por 

um reator anaeróbio de fluxo ascendente (UASB), um filtro aeróbio de leito fixo (anel Pall) 

com difusão de ar por bolhas finas e decantador secundário concêntrico ao reator aeróbio e o 

retorno do lodo é automático, por sistema de air lift.  

O dimensionamento dos tanques para suprir a demanda foram baseados em dados 

fornecidos pela empresa na época de instalação, com margem de 20% de ampliação de 

funcionários. Atualmente houve redução do número de funcionários para 1/3 do projetado, 

estando a ETE operando superdimensionada. A Figura 6 demostra o sistema biológico da planta 
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Figura 6: Sistema biológico da ETE 

 
                                          Fonte: Autor (2021) 

 

 

3.1.1.1 Primeira etapa: Anaeróbia 

 

O reator anaeróbio recebe o esgoto bruto e o tratado físico-químico industrial, onde 

ocorre o início do processo de tratamento, no qual sua função principal é digerir a matéria 

orgânica. Nesta etapa o reator retem parte dos sólidos não digeríveis pelos microrganismos. 

Este processo é denominado UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) e consiste num 

processo em que o lodo neste sistema fluidizado chega ao topo onde há expansão brusca, reduz-

se a velocidade de escoamento e sedimenta, retornando ao fundo do reator pela parte externa 

do sistema de cone invertido.  

Os microrganismos presentes no reator degradam a matéria orgânica sem a presença de 

oxigênio molecular, O2. Os organismos anaeróbios possuem as características: bactérias 

fermentativas, acidogênicas, acetogênicas, metanogênicas e sulfetogênicas. Estas atuam 

sequencialmente e simultaneamente, ou seja, os produtos de degradação são os substratos para 

uma etapa seguinte. A etapa anaeróbia é responsável por 60% da remoção de matéria orgânica 

do efluente. A Figura 7 ilustra as principais partes do reator UASB. 
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Figura 7: Principais partes constituintes do reator UASB. 

 
                       Fonte: Manual e Manutenção de Operação técnica Mizumo, 2015 

 

 

Decorrente desta etapa ocorre a geração de biogás, lodo e efluente líquido. O biogás é 

tratado continuamente através da passagem por um filtro de carvão ativado que irá adsorver o 

metano e compostos de enxofre, reduzindo o odor e liberando para a atmosfera.  

 

3.1.1.1.1 Filtro de biogás 

 

O filtro de biogás é um equipamento projetado com a finalidade de adsorver no carvão 

ativado o mau cheiro do biogás gerado na etapa anaeróbia (UASB) de tratamento na ETE. O 

filtro tem 1,10 m de altura, 0,70 m de largura e 1,35 m de comprimento, onde, em seu interior, 

serão adotados cerca de 25 kg de carvão ativado. O filtro contempla dois terminais de ventilação 

em sua parte superior para expulsão dos gases, além de uma tampa com rosca e sistema de 

vedação para manutenções. Na parte inferior, o filtro contempla um dreno em registro esfera 

para que líquidos gerados não fiquem acumulados.  
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O biogás é um gás combustível resultante da matéria orgânica em processos anaeróbios 

por meio de bactérias metanogênicas. O biogás caracteriza-se por ser um gás leve e de fraca 

densidade, portanto, sendo mais leve que o ar, sua acumulação torna-se difícil e há menores 

riscos de explosões, mas, em contrapartida, ele ocupa maiores valores de espaço. Este gás não 

é tóxico, porém, corrosivo devido às impurezas presentes no biometano, dentre elas, a mais 

considerável é o H2S (MIZUMO, 2015). A Figura 8 demostra detalhes do filtro de biogás. 

 

Figura 8: Detalhes do Filtro de Biogás. 

 
                Fonte: Manual de Manutenção e Operação Mizumo, 2015 

 

A manutenção do filtro de biogás é simples e consiste apenas na drenagem do líquido 

que condensa no fundo do tanque e na substituição do carvão ativado. Não existe uma 

periodicidade definida para a troca do carvão ativado pois, a geração de biogás é um processo 

muito variável por isso, na prática recomenda-se que a troca do carvão ocorra quando a emissão 

de mau odor próximo ao filtro de biogás, seja constante e persista por um período maior que 

três dias. Atualmente a troca está ocorrendo a cada 4 meses. 

 

3.1.1.2 Segunda etapa: Aeróbia 

 

Nesta etapa são empregados microrganismos aeróbios para oxidar o restante da matéria 

orgânica proveniente da etapa anaeróbia com o uso de oxigênio molecular O2. A microfauna 
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existente nesta etapa é composta por protozoários, leveduras, fungos, micrometazoários e 

principalmente por bactérias aeróbicas. 

Nesta divisão dos tanques existem aeradores de ar difuso que são responsáveis no reator 

aeróbico pela formação de microbolhas de ar que percorrem um conjunto de anéis pall em 

polietileno (meio suporte) responsáveis pela fixação das colônias de microrganismos, 

posteriormente ocorre o desprendimento destes por haver crescimento contínuo das colônias e 

assim o excesso é arrastado. 

 

3.1.1.2.1 Decantação Secundária – Decantador Lamelar 

 

Ocorre a sedimentação ou decantação das colônias de microrganismos (lodo ativado) 

no qual, desprendem-se do meio suporte devido ao processo de aeração. Após a decantação este 

lodo retorna para o início do processo de tratamento (etapa anaeróbia) para manter sempre uma 

concentração de microorganismos no sistema, propiciando maior velocidade e eficiência na 

digestão da matéria orgânica. Este sistema desta forma acaba sobrecarregando o sistema 

anaeróbico, forçando este a digerir o lodo do aeróbico. O projeto original da ETE é apresentado 

desta forma. 

Para remover o lodo depositado no decantador executa-se o processo de retorno de lodo, 

por meio de um dispositivo situado ao fundo do decantador, denominado air lif que recalca o 

material sedimentado para o início do reator anaeróbio para ser digerido. Este retorno é 

controlado através de temporizador programado para acionar o sistema durante 5 minutos a 

cada 3 horas.  

O sistema de air lif é alimentado pelo mesmo ar utilizado para a aeração da etapa 

aeróbia, ou seja, o ar proveniente do soprador de ar. Assim, dados os tempos referentes ao 

retorno de lodo, parte do ar gerado pelos sopradores é desviado para o sistema de air lift para 

que seja realizado o processo de retorno de lodo.  Na Figura 9 visualiza-se as principais partes 

do Filtro Aerado Submerso. 
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Figura 9: Vista interna do Filtro Aerado Submerso. 

 
                     Fonte: Manual de Manutenção e Operação Mizumo, 2015 

 

3.1.1.3 Quarta etapa: Desinfecção 

 

A cloração é um eficiente processo de remoção de microorganismos da água. Para o 

efluente ser descartado para o meio externo utiliza-se solução de hipoclorito de sódio a uma 

concentração de 10 mg de cloro ativo/L de efluente a ser tratado para eliminação de coliformes 

fecais e totais. 

 

3.1.2 Coleta de amostras para análises de parâmetros 

 

As amostras para análise foram coletadas em diferentes dias e com os efluentes que são 

encaminhados para a ETE. Amostra de efluente bruto com água de purgas das caldeiras e torres 

de resfriamento e retrolavagem da ETA; efluente oriundo da água do aterro industrial; amostra 

de sabão e desmoldante proveniente do processo; amostra de efluente sanitário. Coletou-se as 
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mesmas em frascos de PEAD e as análises realizadas posteriormente no Laboratório de Águas 

da empresa 

Parâmetros avaliados: pH, Condutividade, Turbidez, Dureza total, Sílica, Alcalinidade 

Total, Ferro Total, Fósforo Total e Cloretos. Abaixo uma breve descrição dos parâmetros 

avaliados segundo Di Bernardo e Dantas, 2005 e Morais, 2016. 

 pH: Representa a concentração de íons de hidrogênio em uma solução. O valor do pH 

varia de 0 a 14. Águas com pH abaixo de 6,5, aumentam a corrosão (ácido). Acima de 8,5, pode 

causar precipitação de sais e prejudicar a ação dos biocidas; 

 Condutividade: Mede como a água conduz uma corrente elétrica, propriedade que é 

proporcional à concentração de íons na solução. Valores elevados de condutividade aceleram 

os processos corrosivos. Também indicam maior concentração de material dissolvido; 

 Turbidez: Característica física da água, decorrente da presença de substâncias em 

suspensão, ou seja, sólidos suspensos. A presença destas partículas provoca a dispersão e a 

absorção da luz, deixando a água com aparência turva. Permite avaliar o crescimento 

microbiológico, detectar contaminações externas e concentrações excessivas de sais; 

 Dureza Total: Soma das concentrações de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) na água, 

expressos como carbonato de cálcio. Este tipo de dureza resiste à ação dos sabões e provoca 

incrustações. 

 Sílica: A formação e precipitação de sais sobre todo sistema, podem provocar a 

formação de incrustações muito duras e isolante que provocam o superaquecimento de tubos e 

perda de troca térmica. 

 Alcalinidade Total: Somatório das diferentes formas de alcalinidade existentes, 

concentração de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos, expressa em termos de carbonato de 

cálcio. A alcalinidade mede a capacidade da água de neutralizar os ácidos, ou seja, a quantidade 

de íons na água que reagirão para neutralizar os íons de hidrogênio.  

 Ferro Total: Estimativa da intensidade dos processos corrosivos. Concentrações 

elevadas podem ocorrer incrustação. O controle máximo de teor de ferro deve ser de 3 mg/L. 

 Cloretos: Íon bastante agressivo, principalmente quando presente em altas 

concentrações, o que pode interferir muito no condicionamento anticorrosivo do sistema. Estão 

presentes na forma de cloretos de sódio, cálcio e magnésio. 
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 Fósforo Total: Seu excesso pode causar a eutrofização dos ambientes aquáticos com 

baixas velocidades, gerando problemas estéticos, florações de algas tóxicas, eventuais maus 

odores e mortandade de peixes.  

 

3.1.3 Testes com o efluente físico-químico, efluente biológico e com efluentes de sabões e 

desmoldante 

 

A fim de estudar a melhoria do tratamento físico-químico realizou-se alguns testes de 

alteração de produtos químicos e concentrações utilizados no processo de programa químico 

alternativo para a Estação de Tratamento de Efluentes. Comparou-se com os produtos utilizados 

atualmente avaliando o comportamento do processo de decantação do sistema físico-químico, 

biológico e com o uso de sabões e desmoldante em alta concentração, estes são diluídos com 

os demais efluentes quando encaminhados para a ETE. 

 Utilizou-se três produtos alternativos da empresa NALCO WATER, a fim de comparar 

o comportamento de clarificação e decantação do lodo gerado, os coagulantes NALCO 47503 

e NALCO 2 e o floculante NALCO 4684 (Polímero).  

Para os três testes com o efluente bruto alterou-se a dosagem na concentração dos 

coagulantes e a dosagem de polímero manteve-se igual. A Tabela 1 apresenta os testes e 

dosagens dos produtos utilizados para o ensaio do efluente bruto. 

 

Tabela 1 – Ensaios de Bancada Efluente Bruto 
Testes Coagulante Dosagem (ppm) Polímeros 

(ppm) 
Dosagem 

(ppm) 

Teste 1 47503 200 4684 2,0 

Teste 2 47503 + N2 400+100 4684 2,0 

Teste 3 47503 + N2 600+200 4684 2,0 

         Fonte: Autor (2021) 

 

Realizou-se os ensaios com efluente tratado para verificar os parâmetros de saída para 

reutilização, considerando a realização de um tratamento físico-químico terciário, devido a 

presença de sólidos suspensos no efluente final.  Considerou-se uma pré-oxidação do efluente 

com Hipoclorito de sódio por 30 minutos a 200 rpm.  

Para o Teste F1 alterou-se a dosagem dos coagulantes, enquanto para o Teste F2 e Teste 

F3, considerou-se a mesma dosagem. O polímero utilizou-se dosagens diferentes. A Tabela 2 

apresenta os produtos utilizados e as dosagens realizadas no efluente tratado (efluente final). 
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Tabela 2 - Ensaios de Bancada Efluente Tratado 
Testes Coagulante Dosagem (ppm) Polímeros (ppm) Dosagem (ppm) 

Teste F1 47503 + N2 30+10 4684 1,0 

Teste F2 47503 + N2 50+25 4684 2,0 

Teste F3 47503 + N2 50+25 4684 1,5 

  Fonte: Autor (2021) 

 

Realizou-se ensaios com efluente bruto adicionando artificialmente os sabões 

utilizados no processo industrial para verificar se os produtos químicos testados também 

apresentarão bom desempenho para essa condição. O efluente recebeu 20 mL das amostras de 

sabões concentrados. A Tabela 3 apresenta os produtos utilizados e dosagens realizadas com o 

efluente na presença de sabões e desmoldantes. 

 

Tabela 3 - Ensaios de Bancada Efluente Sintético com Desmoldantes 

Testes 
 

Coagulante 
Dosagem 

(ppm) 

Polímeros 

(ppm) 

Dosagem 

(ppm) 

pH 

Final 

Sabão 1  47503 + N2 650 + 200 4684 5,0 7,1 

Sabão 2  47503 + N2 650 + 200 4684  5,0 7,0 

Desmoldante  47503 + N2 200 + 50 4684 5,0 7,1 

Fonte: Autor (2021) 

 

Os testes com efluentes com sabões a dosagem de coagulante fora superior ao teste com 

efluente com desmoldantes. A dosagem de polímero considerou-se a mesma para todos os 

testes.  

Realizou-se ensaios dos efluentes gerados na empresa, simulando as diferentes situações 

que ocorrem na ETE. Os efluentes brutos e pós-tratamento físico-químico industrial e a mistura 

do físico-químico industrial com o sanitário separadamente e análise da mistura destes, o qual 

este que é o efluente industrial tratado diariamente.  

 

3.1.4 Monitoramento de Fósforo Total 

 

O parâmetro de Fósforo Total é uma das condicionantes da Licença de Operação da 

empresa. Realizou-se teste com adição de Cloreto Férrico - FeCl3 para ocorrer a precipitação 

do Fósforo, ficando este aderido ao lodo (PASQUALINI, 2020). A dosagem realizou-se logo 

na caixa de chegada do efluente sanitário e monitorou-se duas vezes na semana a análise deste 

parâmetro. 
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3.1.5 Torres de Resfriamento Água Industrial 

 

A torre de Resfriamento Industrial a qual a água de reuso será utilizada possui volume 

de 50 m³ e é monitorada 24 horas por dia e 7 dias por semana através de um equipamento que 

monitora os parâmetros e faz dosagem de produtos químicos automaticamente quando 

necessário. O equipamento monitora parâmetros de pH, condutividade, turbidez, temperatura 

nível de fouling na água, residual de cloro, residual Trasar (este controla a concentração de 

produto, o qual é um inibidor de corrosão e incrustação), além das taxas de corrosão através de 

cupom de aço carbono e cupom de cobre. 

O sistema possui retorno de água dos equipamentos a uma temperatura de 25,3ºC e saída 

da torre de 22ºC dependendo o período e com uma vazão das bombas de 850 m³/hora. Devido 

à perda de água por evaporação a torre é continuamente abastecida com água para manutenção 

de nível, ocorrendo assim, uma boa diluição, o que mantém a condutividade e turbidez baixas, 

sendo desnecessária a realização de purgas.  A reposição de água da torre é de aproximadamente 

40 m³/dia, sendo principalmente água de poço e eventualmente de chuva tratada pela ETA 

(Estação de Tratamento de Águas). A Figura 10 ilustra o sistema de dosagem e controle da torre 

de resfriamento.  

 

Figura 10: Sistema de resfriamento e dosagem de produtos 

 
Fonte: Autor (2021) 

 

   Legenda 
 

                    Água  

                     Produtos Químicos 
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Atualmente o tratamento de água da torre baseia-se em: 

 Dosagem de inibidor de corrosão e inibidor da formação de depósitos para água de 

resfriamento, contendo fosfato que é inibidor de corrosão em aço-carbono e um dispersante 

polimérico; 

 Hipoclorito de sódio para atuar como biocida; este ao dissolver-se na água, forma ácido 

hipocloroso e hidróxido de sódio; 

 Dosagem de biocida não-oxidante 1x por semana; 

 Biodispersante líquido para remover e dispensar limos microbiológicos, graxas, algas 

e material argiloso depositado nas superfícies. Este dispersa na água o biofilme e facilita a 

penetração de biocidas no limo, dispersando na água o biofilme removido, prevenindo sua 

reposição. Remove os depósitos da superfície através de uma combinação de solubilizações 

químicas e limpezas físicas pela entrada de bolhas de ar. 

A Figura 11 demonstra a torre onde será utilizada a água de reuso. 

 

Figura 11: Torre de Resfriamento Industrial  

 
                                  Fonte: Autor (2021) 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos no processo de 

verificação da viabilidade de água de reuso em torres de resfriamento, a qual avalia o processo 

de tratamento da Estação de Tratamento de Efluentes e o monitoramento de fósforo total no 

efluente final. 

Durante o período experimental a ETE operou normalmente, mantendo uma vazão 

diária entre 40 m³/dia e 50 m³/dia de efluente tratado. 

 

4.1 TESTE DE BANCADA COM REAGENTE QUÍMICO ALTERNATIVO 

 

Em comparação aos químicos utilizados atualmente no sistema realizou-se teste de 

bancada com os produtos alternativos, coagulantes NALCO 47503 e NALCO 2 e o floculante 

NALCO 4684 (Polímero). 

 

4.1.1 Jar test Efluente Bruto 

 

O efluente bruto apresentou pH de 9,6. Neste efluente não havia presença de 

desmoldante e sabões, que é uma das dificuldades do sistema devido à alta concentração de 

sólidos quando estes são encaminhados para a ETE. A Tabela 4 apresenta os principais 

resultados obtidos. 

 

Tabela 4 – Resultados obtidos nos ensaios de bancada 

Testes 
pH final 

 
Condutividade 

(µS/cm) 
Ferro 
(ppm) 

Sílica 
(ppm) 

Dureza 
(ppm) 

Cloretos 
(ppm) 

Teste 1 7,4 - - - - - 
Teste 2 7,71 852 0,03 91 98,5 30 
Teste 3 7,84 959 0,04 44 101,5 36 

         Fonte: Autor (2021) 

 

 

O pH após o tratamento com estes produtos no efluente bruto encontrou-se abaixo de 

8,0. A condutividade nos testes 2 e 3, encontrou-se acima da condutividade da água na torre de 

resfriamento, o qual mantem-se em torno de 300 µS/cm. Porém este efluente apenas passou 

pelo processo físico-químico e em sequência receberia tratamento no sistema biológico antes 

de ser utilizado como reuso na reposição da torre. 
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A Figura 12 apresenta os resultados obtidos nos ensaios com efluente bruto. 

 

Figura 12: Jar tests Efluente Bruto 

 
                               Fonte: Autor (2021) 

  

O Teste 3 apresentou melhor clarificação do efluente e maior geração de sólidos 

sedimentáveis (lodo), ocorrendo a decantação dos flocos rapidamente. Estes apresentam 

densidade maior do que o líquido circundante, sedimentando gradualmente no fundo 

(BATISTA, 2015).  

4.1.2 Jar Test efluente tratado – saída do Tratamento biológico  

 

Os testes com o efluente tratado final apresentam os resultados de ensaios descritos na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Resultados obtidos nos ensaios de bancada 

Testes 
 

pH final 
Cloro 
(ppm) 

Condutividade 
(µS/cm) 

Ferro 
(ppm) 

Sílica 
(ppm) 

Dureza 
(ppm) 

Cloretos 
(ppm) 

Teste F1 7,8 - - - - - - 

Teste F2 7,8 100 936 < 0,03 61 81 18 

Teste F3 7,8 - 857 < 0,03 55 85 16 

  Fonte: Autor (2021) 

 

 

Nota-se que os parâmetros analíticos encontraram-se próximos. A condutividade 

encontra-se próximo ao limite máximo trabalhado na água da torre de resfriamento que é de 
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1000 µS/cm. A alta condutividade potencializa o processo corrosivo e requer maior perda de 

água por realização de purgas no sistema. 

As dosagens de produtos estimada foram suficientes para a verificação do efluente 

tratado final. A Figura 13 ilustra os resultados obtidos nos ensaios com efluente final tratado. 

 

Figura 13: Jar tests Efluente Tratado 

 
                              Fonte: Autor (2021) 

 

Em determinados dias nota-se alta carga de sólidos suspensos proveniente de arraste de 

lodo biológico. Os sólidos que encontram-se no efluente final acabariam sendo enviados junto 

com a água de reuso para a torre de resfriamento, aumentando a geração de lodo no sistema e 

equipamentos. Com o atual tratamento a base de Sulfato de Aluminio - Al2(SO4), Cal e 

Polimero aniônico também ocorre o mesmo arraste.  

Diante desta situação inicou-se a alteração na periodicidade de descarte de lodo do 

sistema, bem como a vazão de saída do efluente que pode chegar no máximo em 5 m³/hora 

pelos dados de projeto, porém o ideal e para evitar arraste mantem-se em torno de 3 m³/hora. 

 

4.1.3 Jar test Efluente Bruto com Adição dos Sabões e Desmoldante 

 

A Figura 14 representa os resultados obtidos nos ensaios com efluente com adição em 

maior concentração de sabões e desmoldantes. 
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Figura 14: Jar tests Efluente Bruto com Adição dos Sabões 

 
                              Fonte: Autor (2021) 

 

Nota-se que para esta condição o lodo tende a flotar, mesma característica observada 

na planta de tratamento com o programa químico atual. Diante dos testes os produtos da linha 

NALCO WATER testados também apresentam capacidade para tratar o efluente nessas 

condições.  No entanto manteve-se o tratamento com os produtos atuais, devido ao custo e por 

manterem iguais condições na clarificação do efluente. 

 

4.1.4 Análises físico-químicas dos efluentes gerados na empresa 

 

Os ensaios realizados com os diferentes efluentes encaminhados pra a ETE, porém 

considera-se a mistura de todos no tanque de equalização. Na Tabela 6 podem-se acompanhar 

os ensaios realizados do efluente bruto industrial e sanitário e na Tabela 7 os ensaios pós-

tratamento. 
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Tabela 6 - Ensaios realizados dos diferentes efluentes brutos 

Ensaios Unidade Sabão 
Aterro 

industrial 

Diário (Purgas 

caldeira, torres, 

limpeza piso) 

Efluente 

sanitário 

pH - 8,98 9,38 9,89 8,6 

Condutividade µS/cm 841 1292 632 1564 

Dureza 
ppm 

CaCO3 
- 139 238 

67 

Sílica ppm SiO3 239 - 136 96 

Alcalinidade Total ppm  - 340 224 876 

Ferro ppm Fe - 6 2,4 0,61 

Cloretos ppm - - 79 17,1 

Turbidez FAU - - - 137 

Fonte: Autor (2021) 

 

Tabela 7 – Ensaios pós-Tratamento físico-químico com diferentes efluentes 

Ensaios Unidade 

Físico-Químico 

Sabão + Diário 

Físico-Químico 

Aterro + Diário 

Físico-Químico 

Industrial+Sanitário 

pH - 9,11 8,77 7,82 

Condutividade µS/cm 917 754 1027 

Turbidez FAU 9 4 75 

Alcalinidade Total        ppm 136 240 248 

Dureza ppm CaCO3 256,5 218 330 

Sílica ppm SiO3 58 84 76 

Cloretos ppm 78 66 84 

Ferro ppm Fe - 0,5 0,29 

Fósforo total ppm - 0,12 3,4 

       Fonte: Autor (2021) 

  

           Nota-se que o efluente a base de sabão o pH acaba por ficar mais alto, porém após a 

decantação do lodo gerado tende a diminuir. Este tratamento gera bastante lodo no sistema. O 

efluente industrial clarificado juntamente com o sanitário entra no sistema biológico com alta 

turbidez e sais de dureza e sílica. Estes tendem a ser minimizados no tratamento seguinte, pois 

não são recomendados na reposição da água de reuso na torre de resfriamento. 

          A Tabela 8 apresenta os resultados dos parâmetros avaliados do efluente bruto com a 

mistura de todos efluentes, efluente clarificado pós-tratamento físico-químico e o efluente final 

após passar pelo sistema biológico. 
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Tabela 8 – Análise do efluente bruto industrial, clarificado e final 

Ensaios Unidade 

Efluente 

Industrial 

Bruto 

Efluente 

Industrial 

Tratado 

Efluente Final 

Industrial+Sanitário 

Parâmetros 

da Torre de 

resfriamento 

pH - 9,98 8,3 8,0 7,5 – 8,5 

Condutividade µS/cm 740 1506 1277 <1000uS/cm 

Turbidez FAU 62 36 10 < 30 FAU 

Dureza total ppm CaCO3 67 358 331 < 300 ppm 

Sílica ppm SiO3 73,6 14,9 9,6 < 150 ppm 

Cloretos ppm 60 66 130 < 200 ppm 

Ferro ppm Fe 0,37 0,16 0,11 < 3,0 ppm 

Fósforo total ppm 0,64 0,28 5,85 - 

    Fonte: Autor (2021). 

 

 

 Neste dia o efluente final encontrou-se com o residual de fósforo total acima do 

recomendado de 3 ppm, parâmetro monitorado para condicionante da Licença de Operação 

podendo ter sido pontual, bem como a dosagem de cloreto férrico baixa. O descarte do efluente 

industrial para o sistema biológico deveria ser realizado juntamente quando ocorre maior vazão 

de efluente sanitário, a fim de diluir este, dentro do sistema de reatores. A dureza total 

encontrou-se acima de 300 ppm, esta eleva o potencial para formação de incrustações de sais 

de cálcio e magnésio, perda de troca térmica e entupimento de tubulações. A condutividade 

acima do limite de operação potencializa o processo corrosivo e é uma medida indireta da 

quantidade de sólidos totais dissolvidos (SILVA, 2018). 

 

4.2 AVALIAÇÃO DO SISTEMA PARA ÁGUA DE REUSO 

 

A água de reposição da Torre de Resfriamento Industrial é de poços artesianos e 

eventualmente de chuva. Além do equipamento que monitora esta torre, as análises do 

Laboratório de Águas são semanais. Esta torre mantém uma boa qualidade da água e os 

equipamentos não apresentam material depositado, nem incrustações e corrosão. 

A empresa conta com cinco poços artesianos, e a água de reposição da torre é a mistura 

de todos eles. A tabela 9 apresenta resultados das análises de água de reposição da torre de 

resfriamento. 
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Tabela 9 – Ensaios da reposição atual da torre de resfriamento 
Ensaios Unidade Fevereiro/2021 Março/2021 

pH - 7,37 7,21 

Alcalinidade Total ppm 48 60 

Cloretos ppm 9,77 12,9 

Condutividade µS/cm 123 161 

Dureza Total ppm CaCO3 44 68 

Ferro ppm Fe 0,09 0,18 

Sílica ppm SiO3 36,1 59 

              Fonte: Autor (2021) 

 

A água de reposição possui qualidade boa, o que favorece bastante o sistema e a 

dosagem de produtos químicos.  

A Tabela 10 mostra uma comparação com dados médios do mês entre os ensaios 

realizados na Torre de Água Industrial, no qual segue-se os parâmetros estipulados no Manual 

de Administração de Programa fornecido pela empresa terceira responsável pelo tratamento 

químico da água e a comparação com os dados médios do efluente tratado final. 

 

Tabela 10 – Ensaios Torre de Resfriamento e Efluente tratado final. 

Ensaio Parâmetros 
Água Torre de Resfriamento Industrial Efluente 

Final Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 

pH 7,50 a 8,5 7,86 7,94 7,38 7,45 

Condutividade < 1000uS/cm 216 227 207 858 

Cloro Livre 0,5 a 2,0 ppm 1,3 0,72 1,15 - 

Alcalinidade Total 40 a 150ppm 70 56 76 232 

Dureza Total < 300 ppm 69 79 75 82 

Cloretos < 200 ppm 28 26 36 80 

SiO2 < 150 ppm 87,3 68,2 105 43 

Ferro total < 3,0 ppm 0,07 0,09 0,17 0,10 

Turbidez < 30 FAU < 1,0 <1,0 <1,0 32 

Residual Trasar 50 a 160 ppm 70,8 72 69,3 - 

Fósforo Total < 3,0 ppm - - - 2,98 

Fonte: Autor (2021) 

 

Pode-se verificar que o pH da água na torre e do efluente tratado final são próximos, 

enquanto a condutividade, a alcalinidade e a turbidez do efluente possuem uma grande 

diferença. A turbidez acabaria alterando a coloração da água ficando em tons mais amarelados. 

Com a alcalinidade alta pode ocorrer a formação de depósitos e incrustações (FARIA, 2020). 

O tratamento biológico reduz estes parâmetros, mesmo assim, ficam altos no efluente final 

devido ao arraste de sólidos.  
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 Portanto não seria a melhor opção utilizar apenas água de reuso como reposição e 

manter em paralelo com 50% de água de poço artesiano mantendo-se o sistema em boas 

condições como atualmente. Pode-se estimar para o início um volume de 20 a 25 m³/dia de água 

de reuso como reposição neste reservatório. 

Quanto ao arraste que ocorre muitas vezes no efluente tratado final a instalação de um 

filtro de areia seria suficiente, porém pode ocorrer a possibilidade de cor no efluente, assim 

seria necessário um filtro de areia e carvão na saída da ETE e mesmo assim fica-se com uma 

quantidade maior de sólidos nesta água, quando comparado à água utilizada hoje na torre.  

Além do filtro instalado como um tratamento terciário na ETE foi sugerido à instalação 

de um filtro lateral a torre com uma capacidade de 2 a 3% da vazão das bombas de recirculação. 

Também serão necessários a cada seis meses realizar uma limpeza da torre e dosagem de uma 

quantidade maior de biocida deixando recircular no sistema por no mínimo 12 horas e após a 

troca e limpeza da água e da torre de resfriamento, evitando assim acúmulo de material 

biológico nos equipamentos. 

 

4.2.1 Monitoramento de fósforo total 

 

Com o descarte periódico de lodo conseguiu-se uma melhora do parâmetro de fósforo 

total, porem em alternados dias ocorre o aumento. Iniciou-se o tratamento com a dosagem de 

Cloreto Férrico – FeCl3 no inicio de 2021 contribuindo para a redução de Fósforo Total.  

O Cloreto Férrico atua como um sal precipitante, formando os ortofosfatos pouco 

solúveis. A maior parte do fósforo presente em esgotos sanitários encontra-se na forma sóluvel, 

sua remoção deve ocorrer com a tranferência para a fase sólida (insolúvel) e sua posterior 

remoção em unidades de separação sólido-líquido (FRANCIOZI,2020). A formação de um 

precipitado químico, como o Cloreto Férrico implica em um aumento em massa e volume de 

lodo produzido. A dosagem deste sal no sistema está ocorrendo de maneira contínua. 

A Tabela 11 demostra os resultados do parâmetro antes e pós dosagem do FeCl3 
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Tabela 11 – Análise de Fósforo Total 

Fósforo Total (mg/L) 

 Mês Média 

Antes dosagem FeCl3 Dezembro/2020 3,86 

   Janeiro/2021 3,89 

Pós dosagem FeCl3    Fevereiro/2021 3,65 

   Março/2021 3,30 

                          Fonte: Autor (2021) 

 

 

Com a dosagem de cloreto férrico notou-se uma pequena diminuição no parâmetro de 

fósforo total, porém o sistema ainda está em fase de teste, bem como a quantidade e local de 

dosagem. A expectativa de reduzir este parâmetro e manter-se abaixo de 3,00 ppm é alta, visto 

que em determinados dias, durante estes meses o fósforo total encontrou-se abaixo deste limite.  

Além de manter a dosagem do produto, sugere-se um controle maior no descarte dos 

tanques de efluente industrial tratado. Conciliar o descarte com os horários de pico da empresa, 

como trocas de turno onde ocorre maior geração de efluente sanitário.  

Atualmente a dosagem de cloreto férrico está sendo realizada na entrada dos reatores, 

porem após algumas manutenções no sistema deverá ocorrer diretamente no reator aeróbio. No 

turno da noite, onde a geração de efluente sanitário é menor, não será dosado produto para não 

concentrar no sistema. Estas ações contribuiriam para uma ação mais eficaz na redução de 

fósforo total.  

Silva (2018) cita como parâmetros químicos e físicos podem influenciar no desempenho 

de processos biológicos de diferentes maneiras, bem como a eficiência de remoção de fósforo 

pode ser adversamente afetada por incrementos na concetração de alcalinidade, matéria 

orgânica e sólidos supensos. Para tanto é importante manter a clarificação do efluente, 

contribuindo para a redução de arraste de sólidos e sais. 

 

4.2.2 Descarte de lodo no sistema biológico 

 

Este procedimento é realizado apenas no tanque anaeróbio. No reator aeróbio consta no 

manual de Instruções da MIZUMO que deve ser realizado semestral o escoamento de todo lodo 

do sistema aeróbio, porém não é realizado este procedimento, devido a estação operar 24 horas 

por dia e 6 dias na semana.  
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Com o sistema air lift o lodo decanta no reator aeróbio e é bombeado para o reator 

anaeróbio acumulando neste. Para tanto mensalmente ocorre a coleta deste lodo por caminhão 

limpa fossa para que o sistema permaneça em equilíbrio (produção de sólidos = descarte de 

sólidos). Os dados de projeto estimavam a coleta no reator anaeróbio a cada 4 meses, porém 

não é possível deixar todo este tempo, ocorrendo anaerobiose do lodo, arraste de sólidos no 

efluente final, aumento de nitrogênio e fósforo total no sistema, bem como a geração de odor e 

atração de vetores.  

Uma sugestão levantada seria uma saída paralela em um dos tanques aeróbios, pois os 

dois reatores aerobios são interligados e realizar descarte de lodo diário, encaminhando para o 

tanque pulmão de lodo e posteriomente a prensagem deste. Esta alteração contribuiria para a 

eficiência do sistema, minimizando o acúmulo de lodo no reator, prolongando a remoção de 

lodo anaeróbio por caminhão limpa fossa, reduzindo custos a empresa e auxiliando na remoção 

de matéria orgânica no efluente final, além de não sobrecarregar o sistema anaeróbio.  

Com esta alteração talvez não seria necessário a instalação de um filtro paralelo a torre 

pois minimizaria o arraste de sólidos suspensos. A filtração instalada como sugestão no 

tratamento terciário conseguiria ser suficiente para o sistema, porém é necessário o 

acompanhamento na prática. 
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5 CONCLUSÃO  

 

O uso de fontes alternativas como o reuso contribui para minimizar os problemas de 

escassez de água em várias regiões do país. O papel do reuso de água como recurso hídrico 

sustentável está crescendo ao redor do mundo, incluindo o reuso potável. Essa prática é 

geralmente uma solução estrutural ao gerenciamento dos recursos hídricos, nascida das crises 

hídricas, embora já tenha sido uma solução emergencial em certas circunstâncias. 

As indústrias possuem o desafio constante de fazer "mais com menos" explorando 

tecnologias existentes ou criando novas para melhorar a produtividade dos processos sem 

desperdícios e aumentar a confiabilidade, eficiência e redução dos custos totais.  Quando uma 

empresa estabelece um planejamento e a implantação correta de um programa de reuso, 

consequentemente estará promovendo além de diversos benefícios econômicos e ambientais a 

melhoria de sua imagem junto à sociedade. 

Este trabalho mostrou que o reuso de efluentes em uma indústria pode ser utilizado 

como ferramenta eficaz na reposição em torres de resfriamento desde que sejam feitos estudos 

de viabilidade como os realizados no presente trabalho. O reuso de efluentes beneficia o meio 

ambiente por meio da redução das cargas poluentes emitidas ao corpo receptor e dos volumes 

de água captados dele. 

A proposta apresentada sobre o reuso do efluente é viável na indústria em tese diante 

das sugestões propostas como a instalação de filtro como tratamento terciário na ETE, aumento 

na dosagem de químicos na água da Torre de Resfriamento Industrial principalmente de 

biocida.  

Outro fator que deve-se manter no tratamento é a dosagem de Cloreto Férrico, o qual 

auxilia na redução de Fósforo Total, porém ser dosado diretamente no reator, tendo uma 

eficiência melhor no tratamento. Avaliar as demais sugestões como a verificação na clarificação 

do efluente e a instalação de uma saída paralela no reator aeróbio para o descarte de lodo, 

contribuindo para e redução de matéria orgânica. Em contrapartida poderia ser feito a remoção 

de lodo por caminhão limpa fossa com uma periodicidade maior no reator anaeróbio. Esse 

descarte de lodo diminuiria o arraste para o efluente final e consequentemente para a torre de 

resfriamento.  

Para o sistema de reuso seria possível a adaptação de tecnologias mais avançadas 

disponíveis no mercado, ao qual buscam conseguir uma maior eficiência de remoção dos 
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parâmetros físico-químicos e eventualmente biológicos para água de reuso. A escolha destas 

auxiliaria no potencial de remoção, atentando-se aos mecanismos envolvidos na redução do 

poluente de interesse na qualidade de água de reuso que pretende-se alcançar. Tratamento como 

a oxidação com ozônio, dióxido de cloro e peróxido de hidrogênio, adsorção em carvão ativado, 

eletrólise reversa, troca iônica, destilação, precipitação química e separação por membranas 

(microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa) são alguns exemplos de 

tratamento final de água residuárias para reuso (SILVA, 2018). Entretanto devido a não 

viabilidade econômica para o fim a que se destina, não buscou-se maiores informações quanto 

a aplicação destas tecnologias no sistema avaliado. 

Os produtos utilizados atualmente no tratamento físico-químico do efluente industrial, 

o Sulfato de Alumínio, Cal Hidratado e Polímero Aniônico são eficientes para a demanda 

existente, podendo ser mantidos no tratamento. 

Para implantar o sistema de reuso, deve-se complementar o sistema de tratamento de 

efluentes existente com o objetivo de garantir a qualidade do efluente tratado com a do uso a 

que estiver destinado. A Resolução CONSEMA N°419 de 21 de fevereiro de 2020 traz os 

padrões de qualidade e a forma de monitoramento periódico, conforme finalidade e frequência 

de uso dessa água. Para tanto pode-se utilizar a água de reuso de efluentes desta ETE na Torre 

de Resfriamento de Água Industrial. A expectativa que com as alterações propostas ainda não 

implantadas, o efluente possa ser mais bem utilizado, por apresentar melhor qualidade em 

termos de sólidos suspensos. 
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