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Resumo –  O processamento da cana-de-açúcar em usinas de açúcar e álcool é de grande relevância 

para a indústria brasileira, seja como gerador de divisas de exportação, seja para atender à demanda 

interna por biocombustíveis. Devido ao elevado potencial poluidor de alguns dos resíduos gerados, 

especialmente o vinhoto, medidas de controle e tratamento devem ser tomadas para minimizar os 

danos causados ao meio ambiente. Este trabalho propõe um modelo de minimização dos custos de 

decisões associadas ao manejo do vinhoto, utilizando modelagem de qualidade da água acoplada a 

uma abordagem de otimização estocástica. Foram investigados 2 cenários, com e sem limite inferior 

de OD no corpo hídrico. Foi empregada programação estocástica de duplo estágio, tendo como 

variáveis de decisão a capacidade de tratamento (1
o
 estágio) e os volumes efetivamente tratados sob 

diferentes regimes de vazão no corpo receptor (2
o
 estágio). A função objetivo minimiza os custos 

totais esperados de manejo do vinhoto sob um horizonte de vazões prováveis (eventos 

hidrológicos). Os custos mínimos obtidos no primeiro cenário foram R$ 6,3 milhões para uma usina 

de grande porte. No segundo cenário, quando não foi definido um limite mínimo de OD, todo o 

vinhoto foi lançado no rio, resultando um custo zero.  

Palavras-chave- modelagem de qualidade da água, otimização estocástica, vinhoto.  

OPTIMIZATION OF QUALITATIVE-QUANTITATIVE DECISIONS 

MANAGEMENT OF AGRO-INDUSTRIAL WASTEWATER  UNDER 

CONDITIONS OF HYDROLOGIC UNCERTAINTY 

Abstract- The sugarcane processing in sugar and alcohol’s plant is very relevant for brasilian 

industry, either as a export  revenue generator, or to atempt the internal demand for biofuels. Due to 

highly polluter potential of some wastes generated, especially vinasse, control and treatment 

measures should be taken to minimize the damages caused to enviroment. This paper proposes a 

model to minimize the costs of decisions associated with the vinasse management, using water 

quality model linked to an stochastic optimization approach. There were investigated 2 scenarios, 

with or without DO minimum limit in the waterbody. There was used stochastic programation of 

double stage, having as decision variables the treatment capacity (1
th 

stage) and the volumes 

effectively treated under differents flow regimes in the waterbody receptor (2
nd

 stage). The 

objective function save total costs expected of vinasse management under a horizon of probably 

flows (hidrologic events). The minimun costs obtained in the first scenario were R$ 6,3 million for 

a large plant. In the second scenario, when there was not a DO minimun limit, whole the vinasse 

was released in the river, resulting in a zero cost. 

Keywords- water quality modeling, stochastic optimization, vinasse 
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INTRODUÇÃO 

Avanços tecnológicos para a produção do etanol a partir da cana-de-açúcar recebem 

notoriedade devido à importância da indústria sucroalcooleira do Brasil. Entretanto, a produção de 

açúcar e álcool produz resíduos com elevado potencial poluidor, os quais devem ser tratados e se 

possível reaproveitados para evitar a poluição dos corpos d’água receptores. 

A qualidade da água deve ser observada nos corpos hídricos e, portanto, o descarte de 

efluentes não deve ultrapassar os limites estabelecidos por lei. A destinação pode ser diretamente o 

rio, valendo-se de processos de autodepuração, a agricultura (fertirrigação) ou ainda processos de 

cogeração de energia (LUZ et.al., 2010).   

O lançamento de efluentes líquidos nos corpos hídricos podem acarretar o aumento do 

consumo de oxigênio, devido à oxidação microbiana aeróbia, e consequente redução do oxigênio 

dissolvido na água. Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d’água, são provocados 

por despejos de origem predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria 

orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o 

desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática (CETESB, 2009). 

Diferentes decisões sobre a destinação dos efluentes resultam em custos e também em um 

determinado efeito sobre a qualidade da água do corpo receptor. Como aspecto complicador, esse 

último é variável no tempo e no espaço, em função dos processos de autodepuração e da hidrologia 

local, responsável por regimes de vazões variáveis. Decisões sobre o uso da água podem ter caráter 

permanente ou temporário. O caráter temporário de algumas decisões traz flexibilidade e 

capacidade de adaptação por parte do usuário, permitindo o recurso ou ajuste dos processos sob seu 

controle na medida em que as condições hidrológicas mudam.  

 Do ponto de vista do proprietário de uma usina de açúcar e álcool, decisões permanentes 

podem envolver a construção de sistemas para tratamento, fertirrigação ou cogeração de energia, 

com suas respectivas capacidades de processamento, para destinação dos efluentes. Entretanto, a 

presença de variáveis aleatórias no sistema (como a vazão do corpo receptor, o preço da energia ou 

de fertilizantes) podem trazer a necessidade de ajustes de curto prazo (considerado muito curto para 

alteração da decisão permanente já tomada), seja para aproveitar oportunidades de aumento da 

receita ou evitar impactos negativos. No problema descrito, tais decisões têm caráter temporário e 

podem envolver, a variação dos volumes de efluentes destinados a cada um dos destinos disponíveis 

(corpo d’agua ou estação de tratamento). Um dos objetivos do proprietário nesse contexto é então 

encontrar a combinação ideal de soluções permanentes e temporárias que atenda aos padrões legais 

de emissão de efluentes e qualidade do corpo receptor, ao mesmo tempo minimizando os custos de 

implantação e operação do sistema sob condições futuras sujeitas à incerteza. 

Para auxílio à tomada de decisões nesse contexto, o trabalho apresenta uma proposta 

preliminar de um modelo de otimização estocástico acoplado à modelagem da qualidade da água. O 

modelo busca representar a estrutura de decisão do proprietário com uma abordagem de duplo 

estágio, onde decisões permanentes são tomadas em um primeiro estágio, seguidas de decisões 

temporárias no segundo estágio, em função da probabilidade de realização de um dado evento 

aleatório de importância. O emprego de abordagens de programação estocástica de múltiplos 

estágios em recursos hídricos têm realizada com sucesso em Lund (1995); Wilchfort and Lund 

(1997); Garcia (2002) Marques et al (2005), Cai e Rosegrant (2004) e Marques et al (2010), dentre 
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outros. No presente trabalho, essa abordagem é estruturada para incluir a modelagem da qualidade 

da água, trazendo como contribuição não apenas a avaliação  do impacto das decisões na qualidade 

da água, mas também a análise das decisões ótimas de manejo de efluentes agroindustriais sob 

condições de incerteza hidrológica. O modelo de otimização foi configurado na plataforma GAMS 

(General Algebraic Modeling System). 

METODOLOGIA 

O modelo proposto foi configurado para um caso simples hipotético, envolvendo uma 

decisão permanente de construção de estação de tratamento de efluentes, e decisões temporárias de 

tratamento de uma determinada quantidade de efluente, variáveis conforme o horizonte de vazões 

prováveis em um trecho de um corpo d’água receptor. O horizonte de vazões prováveis pode ser 

determinado a partir de estatística descritiva de uma série temporal de vazões, a partir da qual é 

gerada uma série sintética longa com distribuição log-normal e elaborado um histograma de vazões. 

Cada intervalo de vazões pode ser representado pela vazão média do intervalo, configurando dessa 

forma a realização de um processo estocástico, aqui denominado evento hidrológico. 

A decisão permanente (1
o
 estágio) tem um custo que varia conforme a capacidade de 

tratamento desejada (variável de decisão), enquanto que as decisões temporárias (2
o
 estágio) têm 

custos operacionais associados à quantidade de efluente efetivamente tratada (variável de decisão) 

podendo ser igual ou inferior à capacidade de tratamento. Nesse caso hipotético, os efluentes 

tratados e não tratados são misturados e lançados no corpo receptor. As decisões permanentes e 

temporárias influenciam na qualidade da água, aqui representada de forma simplificada pelo 

parâmetro de qualidade oxigênio dissolvido (OD). Como apresentado na figura 1, a combinação das 

decisões tomadas com o horizonte de vazões no corpo receptor resulta em diferentes curvas 

prováveis sag de OD. Foram considerados dois cenários principais: com e sem um limite mínimo de 

OD no corpo receptor. O cenário com o limite mínimo representa um determinado padrão de 

qualidade a ser atendido.  

 
Figura 1 – Diagrama de Decisão (os quadrados se referem às decisões e os círculos aos eventos hidrológicos)  

 

A função objetivo minimiza o custo total esperado (esperaça matemática) de manejo do 

efluente, sujeito a restrições de balanço de massa e padrão de qualidade. A equação de Streeter-

Phelps foi incluída como equação de estado, para cálculo da variação no OD ao longo de um trecho 

do corpo receptor em consequencia da carga de poluente lançada (DBO). O efluente considerado foi 

o vinhoto. O propósito do modelo simplificado é ilustrar o conceito de aplicação. A inclusão de 
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outras decisões, como a cogeração de energia e fertirrigação, além de outros parâmetros de 

qualidade encontra-se em desenvolvimento.  

Foram simulados 10 eventos hidrológicos diferentes, dependentes do mês. O Evento 1 

representa a menor vazão provável e o evento 10 a maior. Cada um destes eventos tem uma 

probabilidade de ocorrer.  Como simplificação do problema, assumiu-se eventos equiprováveis. As 

vazões de vinhoto e seu DBO, além do DBO e OD no rio (antes do ponto de lançamento) são fixos. 

Adotou-se custos do tratamento de vinhoto R$ 0,10 por m³ em um reator UASB (Van Haandel, 

2000). 

Segundo Van Haandel (2000), a proporção em litros de álcool por vinhoto nas condições do 

nordeste brasileiro é de 1:18 a 1:20. Considerando estes dados, para a determinação da capacidade 

da estação tratamento de vinhoto, em R$/m³, verificou-se que em uma destilaria de porte médio 

eram produzidos cerca de 20.000 m³ de álcool durante uma safra entre 150 e 180 dias, considerando 

o tempo de crescimento da planta. Sendo assim, utilizando a proporção 1:18, são produzido 

3.000m³ de vinhoto por dia. Os custos para a construção de um reator UASB que trata a vazão de 

vinhoto desta destilaria são de  R$ 600.000,00 e portanto a capacidade de uma estação tratamento 

de vinhoto foi estimada em 6.67 R$/m³*mês.    

A decisão de construção da estação de tratamento depende da quantidade de efluente e da 

capacidade de autodepuração do corpo receptor, sendo esta última variável conforme o horizonte de 

vazões prováveis. A quantidade de efluente (vinhoto) não tratada é representada pela variável X1, 

cujo custo de manejo é igual a zero. A quantidade de efluente tratado é representada pela variável 

X2. A capacidade de tratamento (tamanho da estação de tratamento) é representada pela variável 

X4. A função objetivo aparece em (1) 
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  Onde X4 é a capacidade da estação de tratamento de efluentes em em m³/mês; c4 é o custo 

da construção da ETE, em termos da capacidade em R$/m³; CF  é  um fator de conversão de 

segundo por mês e TC  é  o Custo do tratamento do vinhoto em R$/m³. A minimização do custo está 

sujeito a restrições da capacidade da estação tratamento (2): 

                                  (2) 

O cálculo da concentração de DBO no ponto após o lançamento do efluente (Lo) ou após o 

tratamento, foi realizado por meio da média ponderada das concentrações com as respectivas vazões 

dos componentes que se misturam. Para a utilização da equação 3, concentração inicial de DBO, 

assumiu-se uma mistura rápida e completa entre o efluente e o rio (Chapra, 2007). 

                                                      (3)             

O lançamento do efluente no corpo receptor eleva a concentração da matéria orgânica, 

podendo aumentar a turbidez (matéria orgânica sólida) e dificultar a penetração de luz na água, 

reduzindo a atividade fotossintética. Um segundo efeito é a decomposição da matéria orgânica por 
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microorganismos. O resultado dos dois impactos é a queda na taxa de oxigênio dissolvido na água 

(Chapra, 1997). Dessa forma, a concentração de oxigênio é afetada pela concentração de matéria 

orgânica, sendo que a demanda bioquímica de oxigênio (DBO), quantifica a taxa de oxigênio 

necessário para a completa decomposição da matéria orgânica (Silva, 2007).  

O déficit inicial de oxigênio dissolvido (OD), no momento em que o rio recebe o efluente é 

dado pela equação 4: 

                        (4)  

Em que Do é o déficit inicial de oxigênio no rio, no mês t e evento hidrológico j; QRt,j a 

vazão do rio no mês t e evento hidrológico j; dx1 é o déficit de OD do vinhoto não tratado; dx2 é o 

déficit de OD do vinhoto tratado; X1t,j é a vazão média de vinho sem tratamento, no mês t e evento 

hidrológico j; e X2t,j  é a vazão média de vinhoto tratado, no mês t e evento hidrológico j. 

 Assim que a taxa de oxigênio cai, o oxigênio atmosférico penetra na água para compensar 

esse déficit. Inicialmente o consumo de oxigênio na água supera essa reaeração. A medida que a 

matéria orgânica é degradada e sedimentada a taxa de oxigênio aumenta e a turbidez da água 

diminui, permitindo, dessa forma a atividade fotossintética, responsável também pela produção de 

oxigênio (Chapra, 2007). O cálculo do déficit de OD segue modelo de Streeter-Phelps: 

                 (5) 

O modelo de otimização foi executado com e sem restrição de qualidade da água no corpo 

receptor. Quando ativa, a restrição considerou um limite mínimo de 6 mg/L, referente ao 

enquadramento Classe 3.  

                                                    (6) 

Onde OS é a concentração de OD de saturação e DX é o déficit de oxigênio no ponto p,  em mg/L 

no mês t e evento hidrológico j; 

Segundo Vianna et.al. (2011) o modelo de Streeter-Phelps representa o processo de 

autodepuração de rios de maneira simplificada. Além de simular OD e DBO, considera o 

escoamento permanente e uniforme. O modelo estima a concentração de OD a partir dos coefientes 

de reaeração e de DBO a partir da desoxigenação (TUCCI, 1998) (CHAPRA, 1997) (OPPA apud 

STREETER e PHELPS, 1925). , , e  são coeficientes empíricos, devendo se ajustar às 

características do rio permitindo a calibração do modelo (Bezerra et.al.,2008). kr é a taxa de 

remoção total de DBO, obtido pela soma de  e , que são as taxas de sedimentação e 

decomposição respectivamente, já que a remoção da DBO ocorre tanto pela sedimentação da 

matéria orgânica quanto pela sua decomposição (Chapra, 1997). A taxa de reaeração é dada por . 

Quanto maior a turbulência e viscosidade da água maior o coeficiente de reaeração (ka). A 

turbulência depende da velocidade dos ventos e ação das ondas enquanto a viscosidade depende da 

temperatura da água (Silva, 2007). 
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 Uma equação de balanço hídrico (7) determina que todo o efluente produzido deve seguir 

um dos destinos possíveis: 

                                  (7) 

Onde CP é a capacidade de processamento de cana-de-açúcar da usina [ton/mês] e VP é a 

quantidade de vinhoto em m³ por tonelada de cana de açúcar. 

 RESULTADOS 

Foram simulados dois cenários de operação, sendo o primeiro com um limite mínimo de 6 

mg/L de O2, e o segundo cenário quando o limite não é respeitado. No primeiro cenário (com limite 

de OD),  para que a qualidade da água seja observada no rio nos eventos hidrológicos mais secos, 

parte do efluente deve ser encaminhado para a estação de tratamento. Neste caso, os custos com a 

construção da ETE e com o tratamento do vinhoto são assumidos. O custo total esperado para o 

tratamento da carga poluidora foi estimada em R$6,3 milhões para uma usina de capacidade de 

processar 15 milhões ton/safra de cana-de-açúcar e gerar uma vazão de 0,660 m³/s de efluente.        

A tabela 1 apresenta os resultados obtidos para o manejo do efluente. Nos eventos 

hidrológicos 1 até 4 (os 4 mais secos), parte do vinhoto é encaminhado para a estação de 

tratamento, devido ao fato da vazão do rio nestes eventos ser insuficiente para manter a DBO no 

corpo d’água acima de 6 mg/L.  

Tabela 1 – Carga e vazão de vinhoto lançados no rio no cenário 1 em cada evento hidrológico 

Evento HID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carga (kg/s) 7.9 8.7 11.0 15.7 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 

X1 (m³/s) 0.31 0.344 0.439 0.63 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

X2 (m³/s) 0.35 0.32 0.22 0.03 0 0 0 0 0 0 

 

A solução produzida não leva em consideração o padrão de lançamento, o qual não tornaria 

possível o lançamento sem tratamento das vazões X1 nos eventos hidrológicos de 5 a 10. Apesar de 

ainda não incluso no modelo, esse aspecto pode ser facilmente incorporado com uma equação de 

restrição adicional limitando a concentração de DBO da mistura X1+X2 antes do lançamento. Após 

o lançamento de vinhoto no rio, ocorre a redução da taxa de OD, devido ao aumento da 

concentração de matéria orgânica. (Figura 2) 

 
Figura 2- Quantidade de oxigênio dissolvido na água ao longo do rio no cenário 1. 
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Na figura 1 o cenário simulado apresentava o limite mínimo de OD.  Assim, foi observado 

que apenas nos eventos (HID1, HID2, HID3 e HID4) mais secos o OD atingiu o limite de 6 mg/l, 

em que houve necessidade de tratar parte do vinhoto, já que o fluxo disponível do rio era 

insuficiente para recuperar e obedecer o limite estabelecido.  Observa-se, dessa forma, que quanto 

maior o fluxo do rio maior a sua capacidade de autodepuração.  

 Para minimizar o custo, a capacidade da estação de tratamento é exatamente igual à 

necessidade de tratamento de vinhoto no evento mais seco, estimada pela variável X4. A vazão 

máxima da mesma é  901.460,91 m³/mês. No evento hidrológico HID1, todo o volume de possível 

de vinhoto é tratado, entretanto, nos eventos HID2, HID3 e HID4 não é utilizada toda a capacidade 

da estação.     

 A tabela 2 e figura 3 representam o segundo cenário simulado, (sem o limite de OD). Como 

esperado, não houve tratamento e todo o efluente foi descartado diretamente no rio. É possível 

perceber que o OD reduziu drasticamente no mais período seco, principalmente nos eventos HID1, 

HID2 e HID3, em que o rio apresenta as menores vazões. Portanto, o rio tem maior dificuldade em 

se recuperar e o tempo e a distância para autodepuração são maiores se comparados à figura 2. 

 
Tabela 2 Carga e vazão de vinhoto lançados no rio no cenário 2 em cada evento hidrológico 

Evento HID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Carga (kg/s) 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 

X1 (m³/s) 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 

X2 (m³/s) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quando não é observado o padrão de qualidade do corpo receptor, o mesmo recebe excesso 

de poluente mesmo nos eventos hidrológicos mais secos, resultando em severo impacto na 

qualidade da água. 

Figura 3- Quantidade de oxigênio dissolvido ao longo do rio no cenário 2 

 

É possível observar, ainda na figura 2, que entre os eventos mais secos (1 a 4), o evento 

HID1, o mais seco deles, apresentou uma recuperação superior ao evento HID4. Apesar da vazão 

ser maior no quarto evento, a carga de vinhoto lançada é bem maior, o que pode ter resultado em 

uma recuperação mais lenta. Essa implicação pode ser melhor observada na figura 2. Maiores 

refinamentos nas variáveis e parâmetros do modelo são necessários para que os resultados sejam 

mais conclusivos. 

CONCLUSÕES 

O modelo de otimização desenvolvido avaliou os custos relacionados ao manejo de um 

efluente agroindustrial, buscando a minimização do custo final. Verificou-se, também, como o 

descarte do efluente influía na qualidade da água do rio, seja quando era necessário tratamento ou 

quando o efluente era lançado diretamente no rio. Decisões possíveis de manejo do efluente podem 
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manter a água do rio nos padrões estabelecidos com o aproveitamento da capacidade de 

autodepuração existente. Sob um regime de vazões variáveis, uma mesma decisão de tratamento 

pode culminar em resultados diferentes, como mostrado. Esse aspecto destaca a importância de se 

considerar a estocasticidade das variáveis presentes, de modo a reduzir os custos e evitar impactos 

negativos. O modelo se encontra em desenvolvimento. Os próximos passos deverão substituir a 

equação de restrição do limite mínimo de OD por uma função de cobrança pelo lançamento de 

efluentes (poluidor-pagador), além da inclusão de outras decisões envolvendo o manejo do efluente, 

como a cogeração de energia e a fertirrigação. 
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