
REAPROVEITAMENTO DO EFLUENTE DOS
DESTILADORES DO LABORATÓRIO DE PESQUISA

AMBIENTAL DO UNILESTEMG

Alexandre Couto SILVA (UnilesteMG); Marluce Teixeira Andrade QUEIROZ (UnilesteMG); Roberto

Cesar de Almeida MONTE MOR (UnilesteMG)

Objetivo: Explicitar a importância do reuso do efluente gerado pelos destiladores do
Laboratório de Pesquisa Ambiental do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais
(LPA - UnilesteMG). Além disso, descrever os itens que devem ser mensurados para o
dimensionamento adequado do sistema de reaproveitamento. 

 Metodologia: A coleta de dados incluiu a inspeção dos destiladores do LPA -
UnilesteMG e revisão da literatura para identificação dos requisitos técnicos do
processo de destilação, levantamento das características e condições do sistema, tais
como consumo de água e energia dos destiladores, análise da qualidade da água de
rede e reconhecimento quanto às exigências da qualidade da água destilada e período
de utilização.  Resultados: A água bruta utilizada nos destiladores é proveniente de
uma mistura da água tratada pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais
(COPASA) e água subterrânea in natura. Em relação à água da COPASA, um fator
relevante é o custo econômico motivado pelo alto consumo de produtos químicos, tais
como, sulfato de alumínio, cal e cloro. A utilização da água subterrânea implica em
elevação da turbidez da água bruta e em longo prazo implica no esgotamento do lençol
freático naquela localidade. Verificou-se que, em média, para cada 1L de água
destilada são gerados 44,5L de efluente, correspondendo a uma eficiência de 2,2%. A
baixa eficiência do processo explicitou a urgência quanto à identificação de formas de
reaproveitamento daquele efluente visando à economia ambiental. Na segunda fase do
projeto deverão ser mensurados os seguintes parâmetros: pH, condutividade, cloretos,
dureza e sólidos totais totalizando dez coletas com periodicidade semanal. Os
resultados então obtidos serão utilizados para definição quanto as possibilidade de
reutilização, tais como, no próprio processo de destilação, como água de lavagem ou
como recarga na linha de água potável, e na elaboração do projeto pertinente ao
sistema selecionado.  Conclusão: Entende-se que o projeto atua em uma frente
importante oportunizando a associação adequada entre os fatores econômicos e
ambientais. A implementação do sistema de reaproveitamento do efluente produzido
nos destiladores do LPA – UnilesteMG corresponde ao exercício da responsabilidade
social das instituições de ensino superior. 
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