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Resumo: Neste trabalho será realizado o levantamento da qualidade das correntes de efluentes no processo de
UHT (ultra-high temperature) e VTIS (Vacuum Thermal Instant Sterilizer) numa indústria de processamento de
leite, caracterizando e quantificando cada uma das correntes para o levantamento da viabilidade do seu reuso em
alguma etapa do processo e aproveitamento do calor destas correntes no processo. Será enfocada a sua
viabilidade técnica, o efeito ambiental e aspectos econômicos através da diminuição do consumo de água e a
minimização do efluente gerado e melhoria na qualidade deste, como também a possível recuperação de insumos
das correntes. Com o reuso destas correntes busca-se redução da carga na caldeira, com isto menor queima e
menor emissão atmosférica, menor consumo de água devido ao reuso das correntes, com uma economia do
aqüífero Guarani (local de captação da água para a indústria. Realizar-se-á um estudo na planta industrial para
obtenção de dados do processo. A obtenção de dados consistentes das vazões para a realização do balanço
hídrico é primordial para a avaliação sistemática de oportunidades para reuso e minimização do consumo de
água. A realização do balanço de massa será procedido por algumas medidas importantes que terão como
objetivo dar consistência aos dados coletados. Primeiramente serão estabelecidas as fronteiras para a realização
do balanço. Serão identificadas as fontes de água, os efluentes do processo que se encontram nas fronteiras do
processo onde o balanço foi realizado. Os dados coletados para a realização do balanço hídrico poderão ser
obtidos levando-se em consideração diferentes fontes de informação, como dados de projeto, registro de
medidas, estimativas e medições em campo.
Em paralelo com o estudo da planta industrial será realizada a aquisição dos equipamentos para a planta piloto.
Nesta planta ocorrerão os experimentos, primeiramente, para amostragem e caracterização da membrana;
determinação da limpeza das membranas com diferentes produtos químicos, análise da qualidade das correntes e
condições de operação. Na seqüência realizar-se-ão os experimentos com diferentes águas de processo UHT e
VTIS e análises da qualidade química e físico-química das correntes, determinando assim os parâmetros
significativos do processo. Com os dados obtidos desenvolver-se-á uma rotina computacional na qual a
compilação dos dados será utilizada para gerar um programa computacional contendo o procedimento para
minimização de efluentes aquosos e na seqüência os testes experimentais para validação desta rotina. Após o
término dos experimentos será feita a ampliação do projeto da escala piloto para a industrial.


