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RESUMO 

 

 

Nos abatedouros e frigoríficos os efluentes são volumosos e representam um sério 

problema pelo alto teor de matéria orgânica, necessitando, portanto de um tratamento eficaz 

para redução da mesma. Nesse sentido o tratamento físico-químico desempenha um 

importante papel por ser responsável pela eliminação de grande parte da carga poluidora do 

despejo e de seu condicionamento para as etapas posteriores. No presente trabalho foi 

avaliada a eficiência do processo de floculação em escala laboratorial como tratamento 

primário de efluentes de abatedouro de aves. Na primeira etapa do trabalho avaliou-se o 

desempenho dos coagulantes cloreto férrico e policloreto de alumínio juntamente com um 

floculante aniônico através de floco decantação. Em um segundo momento, foi avaliado a 

viabilidade financeira da utilização dos dois agentes coagulantes. As máximas eficiências de 

remoção de turbidez, sólidos suspensos, óleos e graxas, demanda química de oxigênio, e 

fósforo atingidas foram: 99,7%, 97,6%, 98,6%, 94,4% e 96,1%, respectivamente. O 

coagulante policloreto de alumínio proporcionou uma maior redução da carga poluidora do 

efluente. Contudo, o cloreto férrico apresentou um melhor retorno econômico, demonstrando 

menores custos financeiros por metro cúbico de efluente tratado com base nas dosagens 

ótimas obtidas nos testes preliminares. 

 

Palavras-chave: Abatedouro avícola, flocodecantação, viabilidade econômica.    
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ABSTRACT 

 

 

Stockyards and refrigerators are bulky and the effluent is a serious problem for the 

high content of organic matter, requiring therefore an effective treatment to reduce it. In this 

sense the physical and chemical treatment plays an important role by being responsible for 

eliminating much of the pollution load of the dump and its conditioning for the subsequent 

stages. In the present study was to evaluate the efficiency of the flocculation process in 

laboratory scale as the primary treatment of effluents of poultry slaughter. In the first stage of 

the study evaluated the performance of the coagulants ferric chloride and poly aluminum with 

an anionic flocculant through floc settling. In a second step, we evaluated the financial 

viability of the use of two coagulants. The maximum removal efficiencies of turbidity, 

suspended solids, oil and grease, chemical oxygen demand, and phosphorus were achieved: 

99.7%, 97.6%, 98.6%, 94.4% and 96.1%, respectively. The coagulant poly aluminum 

provided a greater reduction of pollution load of effluent. However, the ferric chloride had a 

better economic return, with lower financial costs per cubic meter of treated effluent on the 

basis of optimum dosages obtained in preliminary tests. 

 

Keywords: Poultry Slaughterhouse, floc settling economic viability. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Nos últimos 30 anos, a indústria mundial de carne de aves tem crescido mais que a das 

carnes bovinas e suína. As mais recentes previsões da Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) sugerem que em 2010 a produção mundial de carnes 

avícolas (essencialmente, de frango) deve crescer 2,5% e chegar aos 94,2 milhões de 

toneladas. O maior crescimento (+3,1%) deve ocorrer entre os países desenvolvidos que, por 

sua vez, irão responder por quase 57% da produção mundial. A expansão prevista para os 

países em desenvolvimento é de apenas 1,7%. 

A FAO em relação ao Brasil, estima expansão acima da média mundial, de 4,2%, 

assim, a produção estimada para 2010 é de cerca de 10,2 milhões de toneladas de carnes 

avícolas, volume que coloca o Brasil como quarto produtor mundial, atrás não só de EUA e 

China, mas também da União Europeia.  

A exportação de carnes de aves é liderada pelo Brasil, seguido pelos Estados Unidos 

que representam respectivamente 41 e 35% das exportações mundiais. Em 10 anos, a 

produção mundial de frangos deve ser 20% maior, e o Brasil ficará à frente no ranking 

mundial, com produção 50% maior do que os 10,2 milhões de toneladas atuais.  

Nos frigoríficos, como consequência dos procedimentos do abate animal e 

industrialização da carne, são gerados grandes volumes de efluentes. A média de água para o 

abate e processamento de um frango é de 30 litros (Brasil, 1999). O efluente é constituído por 

água de processamento que carreia resíduos de sangue, gordura, líquidos fisiológicos, restos 

de carne, ossos, vísceras e água de higienização (JIAN & ZHANG, 1999). 

Previamente ao lançamento no meio ambiente, preconiza-se que os efluentes sejam 

tratados para reduzir a sua carga poluente a níveis compatíveis com a legislação ambiental 

vigente. No processo de tratamento físico-químico dos efluentes, por meio de agentes 

coagulantes/floculantes e subsequente processo de flotação, é possível a separação da fração 

orgânica do efluente na forma flotada que consiste em um composto de aspecto pastoso 

denominado flotado industrial (FI), sendo o mesmo constituído principalmente por proteínas e 

lipídios (Aguilar, et al., 2002).  

Durante o processo de tratamento do efluente, é feita a adição de um agente 

coagulante, de origem orgânica ou inorgânica, como por exemplo, o Cloreto Férrico, Poli 

Cloreto de Alumínio, Sulfato Ferroso ou Sulfato de Alumínio. 
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O resíduo flotado (FI) pode ser adicionado a processos de produção de farinha animal, 

valorizando o resíduo e agregando valor ao produto. O FI pode ser transformado em um 

composto orgânico, que contém um teor de matéria seca aproximado de 35% e valor 

nutricional a ser considerado. Este resíduo, contudo, ao sair do flotador possui teor elevado de 

umidade, necessitando de tratamento adicional, seguido de centrifugação para extração de 

umidade excedente.  

O presente estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes 

agentes coagulantes na separação do resíduo flotado no tratamento físico-químico de uma 

ETE de abatedouro avícola. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
2.1 Indústria Avícola 

  
Segundo FORESTI et al. (1978), um aumento da produção de frangos, por si só, 

acarreta aumento geral do volume de despejos líquidos resultantes do processo de 

industrialização e, consequentemente, no aumento geral dos problemas de poluição 

ocasionados por esse tipo de despejo. A possibilidade de instalação de abatedouros de alta 

capacidade através de desenvolvimento tecnológico agrava esses problemas, já que concentra 

o lançamento de grandes volumes de despejos. 

Os despejos neste tipo de indústria, originam-se principalmente em quatro seções 

distintas, sendo sangria, depenagem, evisceração e preparação das carcaças (HUBNER, 

2001). 

Muitas são as regiões com abatedouros de alta capacidade de abate que não possuem 

corpos receptores do despejo com capacidade de absorção da carga orgânica decorrente do 

lançamento, sem tratamento prévio dessas águas residuárias (HÜBNER, 2001). 

As características físicas, químicas e biológicas desse tipo de despejo são bastante 

conhecidas. Estas águas residuárias contêm sangue, gordura e penas, principalmente, além de 

restos de tecidos de aves, conteúdo de vísceras e moela. 

A Figura 1 a seguir, apresenta o fluxograma do processo de abate de aves, indicando 

as etapas onde são gerados os efluentes líquidos. 
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Figura 1: Etapas esquematizadas do processo industrial de abate de aves e geração de 
efluentes. Fonte: HÜBNER, 2001. 
 

A Tabela 1 fornece as principais características deste despejo, contendo uma média 

com os dados obtidos em uma unidade da BRF Brasil Foods S/A. 
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Tabela 1: Média das características do Efluente de Abatedouro Avícola 

Parâmetro Concentração 
DBO5 (mg.L-1) 1384 
DQO (mg.L-1) 4086,6 

Fósforo Total (mg.L-1) 10,6 
Nitrogênio Total Kjedhal (mg.L-1) 117,6 

Nitrogênio Amoniacal (mg.L-1) 45,2 
Óleos e Graxas Totais (mg.L-1) 593,4 
Sólidos Sedimentáveis (ml.L-1) 11,4 

Sólidos suspensos (mg.L-1) 984 
pH 6,09 

 Fonte: BRF Brasil Foods S/A. 
 

Esse tipo de agroindústria possui um consumo de água elevado. Mesmo considerando 

que a água retorna em grande parte para os mananciais de origem, sua utilização em outras 

atividades fica algumas vezes comprometida. 

 

2.2 Fábrica de subprodutos 

As fábricas de subprodutos ou “graxarias” processam subprodutos e/ou resíduos dos 

abatedouros ou frigoríficos e de casas de comercialização de carnes, como sangue, ossos, 

cascos, chifres, gorduras, aparas de carne, animais ou suas partes condenadas pela inspeção 

sanitária e vísceras não comestíveis. A Figura 2 apresenta um fluxograma típico de Fábrica de 

subprodutos (FSP). 

Na FSP, em alguns casos, o Flotado Industrial (FI) é incorporado ao processo de 

cozimento das vísceras, tendo um valor agregado e evitando gastos com transporte e 

acondicionamento do mesmo. 

A FSP também gera uma grande carga de efluente para a ETE, carga essa contendo 

um valor muito elevado de óleos e graxas proveniente do processo de prensagem do 

subproduto. 
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*COV´s representa compostos orgânicos voláteis. 
Figura 2: Fluxograma típico de FSP – produção de sebo e de farinhas de carne e/ou de ossos. 
Fonte: PACHECO, 2006. 
 

2.3 Tratamento Físico e Químico de Efluentes 

 

2.3.1 Coagulação 

 

O termo “coagulação” é originário do latim coagulare, que significa “manter-se junto”. 

Esse processo descreve o efeito produzido pela adição de um produto químico sobre uma 

dispersão coloidal, resultando na desestabilização das partículas através da redução das forças 

que tendem a manter as mesmas afastadas (BAUMANN, 1971). 

As partículas coloidais que conferem turbidez e cor, principalmente em águas naturais, 

são carregadas com íons negativos. A desestabilização por meio da adição de produtos 
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químicos adequados na água provoca a aglomeração das partículas para posterior remoção por 

meio de sedimentação, flotação ou filtração (CARDOSO, 2003). 

Segundo Azevedo Netto (1976), “coagular significa reduzir o Potencial Zeta a tal 

ponto que se consiga a união das partículas coloidais produzindo flocos”.  

Alguns passos são necessários para se obter a coagulação/floculação, tais como:  

a) Redução do Potencial Zeta;  

b) Fornecimento de energia para provocar agitação que acarrete maior número de 

choques; 

c) Adição de produtos químicos que auxiliem na formação de aglomerados de partículas. 

De acordo com Di Bernardo (1993), em função principalmente da dosagem de 

coagulante, do pH da mistura e da concentração de alguns tipos de íons na água, poderá 

ocorrer à formação de precipitados. As partículas coloidais presentes comportam-se como 

núcleos de condensação para esses precipitados, que, desta forma, são removidos por flotação. 

Com sais de ferro e alumínio podem ser formados os precipitados Al (OH)3 (p) e Fe (OH)3 

(p).  

As reações de adsorção-desestabilização são extremamente rápidas, ocorrendo em 

frações de segundos, aproximadamente 1 s (RICHTER; AZEVEDO NETTO, 1991). 

O mecanismo de varredura é muito utilizado nas estações de tratamento de efluente 

em que se têm floculação e flotação. (Di Bernardo, et al, 2002). 

 

2.3.2 Coagulantes 

 
A escolha do coagulante e sua aplicação é muito importante no tratamento de efluentes 

industriais.  

Os coagulantes podem ser classificados em polieletrólitos ou auxiliares de coagulação 

e coagulantes metálicos (LEME, 1990).  

Os coagulantes mais empregados são os inorgânicos (sais de alumínio e ferro), como 

por exemplo, o sulfato de alumínio, o cloreto férrico e o sulfato férrico. São também 

utilizados os coagulantes orgânicos com densidade de carga positiva também chamados de 

polímeros catiônicos, que podem ser sintéticos ou naturais (quitosana, por exemplo). 

A diferença entre os coagulantes metálicos e os polímeros catiônicos está na sua 

reação hidrolítica com a água. Nos polieletrólitos, as cadeias polimerizadas já estão formadas 

quando eles são adicionados no meio líquido.  
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Nos coagulantes metálicos, a polimerização se inicia no contato com o meio líquido, 

vindo a seguir a etapa de adsorção dos coloides existentes no meio (PHILIPPI, 2001).   

  

2.3.2.1    Cloreto Férrico 

  

 A reação a quente do ácido clorídrico concentrado com o minério de ferro (hematita–

Fe2O3), seguido de resfriamento e filtração proporciona a produção de cloreto férrico (FeCl3) 

com elevado índice de pureza. A concentração final do produto é determinada em torno de 

40% em peso de FeCl3 (PAVANELLI, 2001). 

A utilização de FeCl3 reduz drasticamente a cor, turbidez, quantidade de sólidos 

suspensos, DBO, além de eliminar fosfatos.  

A Equação (1) a seguir refere-se à reação de hidrólise do cloreto férrico, sendo esta, a 

responsável pela formação de hidróxido de ferro, que possui ação coagulante sobre as 

partículas: 

 

�����  + 3	
�    
 

⇒       ��(�	)� + 3	�� (1) 

  

2.3.2.2     Hidroxicloreto de Alumínio ou Policloreto de Alumínio (PAC)  

  

 O hidroxicloreto de alumínio, na maioria dos casos, revela-se como coagulante 

superior ao sulfato de alumínio. Para a eliminação de substâncias coloidais, sua eficácia, em 

média, é 2,5 vezes superior em igualdade de dosagem ao íon Al3+ a dos outros sais de 

alumínio habitualmente utilizados (PAVANELLI, 2001; SRIVASTAVA et al . 2005).  

 O hidroxicloreto de alumínio é um sal de alumínio prepolimerizado, de fórmula bruta 

Aln (OH)nCl3n-m na qual a relação m/3n.100 representa a basicidade do produto. Em função 

dessa basicidade, o hidroxicloreto de alumínio, durante a hidrólise, libera, em igualdade de 

dosagem de íons metálicos, uma quantidade de ácido consideravelmente menor do cloreto de 

alumínio e dos coagulantes tradicionais como sulfato de alumínio e cloreto férrico. Isso 

provoca uma menor variação do pH do meio tratado ou um menor consumo de neutralizante 

para reconduzir o pH ao seu valor original.  

 Devido ao seu estado prepolimerizado e à característica de sua estrutura molecular 

condensada com pontes de oxigênio entre os átomos de alumínio, o hidroxicloreto de 

alumínio apresenta vantagens na floculação em relação aos demais coagulantes inorgânicos 
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não prepolimerizados, principalmente pela maior concentração do elemento ativo (Al2O3). O 

hidroxicloreto de alumínio, polímero mineral de peso molecular elevado, é produzido em 

alguns países e é conhecido como PAC (Poly Aluminium Chloride). 

 

2.3.3 Floculação 

 
Na ETE floculação corresponde à etapa em que são fornecidas condições para facilitar 

o contato e a agregação de partículas previamente desestabilizadas por coagulação química, 

visando à formação de flocos com tamanho e massa específica que favoreçam sua remoção 

por sedimentação, flotação ou filtração direta (Di Bernardo, et al, 2002).  

A floculação consiste na agregação das partículas já desestabilizadas, resultante do 

choque entre as mesmas, formando partículas maiores e mais densas (microflocos), passíveis 

de separação. Ocorre sob condições de agitação lenta. Os gradientes que produzem tensão 

cisalhante nos flocos existentes são limitados para que não ultrapassem a capacidade de 

resistência ao cisalhamento dessas partículas.  

Os dois preceitos são sucintamente expressos como uma taxa de sucedidas colisões 

entre partículas de diferentes tamanhos. Os tamanhos das partículas envolvidas na colisão têm 

um efeito significante nos valores de várias taxas de floculação (THOMAS et al ., 1999).  

Relações complexas existem entre os numerosos fatores que afetam o fenômeno da 

floculação. Estes fatores podem ser: o sistema químico, incluindo o tipo e concentração do 

coagulante, pH, alcalinidade, tipo e concentração de íons no meio líquido; heterogeneidade de 

uma suspensão em relação ao tipo, tamanho e fração de volume de partículas; e o tipo de 

reator incluindo o grau de mistura e variação na escala e intensidade da turbulência (AYOUB, 

1996).  

O pH de floculação do meio líquido é muito importante. Um pH entre 6 e 7, está numa 

variação efetiva para floculação com alumínio, mas sais de ferro como cloreto férrico e 

sulfato férrico fornecem uma variação muito grande de pH para a formação dos flocos. Deve 

ser notado que a variação do pH ótimo depende dos tipos de sólidos suspensos e da 

temperatura do meio líquido, especialmente na floculação com alumínio (MCCONHACHIE 

et al .,1999).  

O efeito da temperatura no processo de floculação também é muito importante. O 

tempo de formação dos flocos é muito menor em meio líquido frio quando o alumínio é usado 

como coagulante. Entretanto, o uso de coagulante férrico em meio líquido frio geralmente 
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resulta em uma rápida formação de flocos e a turbidez se mantém igual ou menor do que a 

floculação com alumínio em meio líquido quente (ERNEST et al ., 1995). 

 

2.3.3.1   Os Polímeros Utilizados como Floculantes 

 
Os polímeros ou polieletrólitos são constituídos de monômeros simples que são 

polimerizados às substâncias de alto peso molecular com pesos moleculares variando de 104 a 

106 (METCALF; EDDY, 1995).  

Os polímeros podem variar no peso molecular, estrutura, intensidade de carga, tipo de 

carga e composição. A intensidade da carga depende do grau de ionização dos grupos 

funcionais, o grau de copolimerização e/ou da quantidade de grupos substituídos na estrutura 

do polímero (WAKEMAN; TARLETON, 1999).  

  Há três tipos de polímeros que podem ser usados: catiônico, aniônico e não iônico. O 

catiônico é aquele que quando dissolvido em água se ioniza, adquire carga positiva e atua 

como um autêntico cátion. O aniônico, de maneira semelhante, adquire carga negativa e atua 

como anion. O não iônico é aquele que não se ioniza em água. Os polímeros não iônicos não 

são polieletrólitos, mas são incluídos nessa categoria devido à semelhança de suas aplicações.  

 Nos polímeros catiônicos a carga positiva fica ligada ao corpo do polímero, ou seja, à 

cadeia do mesmo, e nos aniônicos a carga negativa é a que fica ligada ao corpo do polímero 

(SANTOS FILHO, 1973).  

Os polímeros de peso molecular alto têm cadeias muito longas e por isso são capazes 

de estabelecer ligações entre partículas diminutas dispersas na água, facilitando sua 

aglutinação e as transformando, consequentemente, em partículas relativamente grandes. Para 

que a aglutinação de partículas suspensas na água se verifique é necessário que a molécula do 

polímero seja adsorvida nas superfícies de duas ou mais destas partículas. Para tanto, são 

fundamentais a carga, o peso molecular e o grupo funcional do polímero. A carga do polímero 

serve para neutralizar as cargas da matéria em suspensão na água e o grupo funcional, quanto 

mais atuante, mais facilitará a adsorção das partículas ao polímero (SANTOS FILHO, 1973).  

Adicionando-se um excesso de polímero catiônico a um efluente a ser clarificado, as 

partículas suspensas irão adquirir cargas positivas e permanecerão dispersas no seio da água. 

Isso constitui o que se chama de “reversão de carga” da matéria em suspensão, pois de 

negativas que eram tornaram-se positivas. A seguir neutraliza-se com cuidado o excesso de 

cargas positivas usando-se um polímero aniônico. Aqui notar-se-á a aglutinação das partículas 

e a consequente clarificação da água (DI BERNARDO, 1993). 
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2.3.3.1.1    Polímeros Aniônicos a Base de Poliacrilamida (PAM)  

  

Os polímeros aniônicos são polieletrólitos com massas molares típicas entre 12-15 

mg.mol-1 (mais de 150000 monômeros de acrilamida por molécula), comercialmente 

disponíveis na forma sólida (granular) necessitando de intensa agitação durante a dissolução 

em concentrações recomendadas entre 0,25 e 1,0% (p/v) para uma dissolução satisfatória, 

sendo eficientes em dosagens muito baixas (ENTRY et al. , 2002).  

Estes polímeros em geral são efetivos dentro de uma ampla faixa de pH, cujas 

características aniônicas permitem a neutralização de cargas positivas presentes na superfície 

das partículas suspensas em meio aquoso. Além disso, por efeitos de adsorção e formação de 

pontes intermoleculares de partículas em suspensão, é possível formar flocos maiores que 

serão mais facilmente separados do meio. (BIGGS et al. , 2000). 

 

2.3.4 Remoção de Nutrientes pelo Processo de Coagulação/Floculação 

 
A remoção de nitrogênio através do processo de coagulação/floculação é relacionada à 

remoção de material coloidal, sendo removidos neste caso principalmente nitratos, já que 

representam o conteúdo de proteínas e as mesmas podem ser consideradas parcialmente 

hidrofóbicas e parcialmente hidrofílicas (ligações de peptídeos, grupos amino e carboxílicos) 

(EDWARDS e AMIRTHARAJAH, 1985). 

AGUILAR et al. (2002), aplicando o processo de coagulação/floculação a um efluente 

frigorífico alcançaram taxas de remoção de nitratos de 85 a 88%, sendo que a remoção de 

nitrogênio amoniacal foi muito pequena (<10%) pois o processo em questão não o remove 

diretamente.  

 Estudos determinaram que a maior parte do fósforo despejado (50 a 80% estão 

contido nos sólidos suspensos). Assim, um mecanismo que possa remover uma grande 

quantidade de sólidos suspensos também irá contribuir para redução do nível global de 

fósforo (EBLING et al. , 2003). 

 
2.3.5 Flotação 

 
A flotação caracteriza-se pela ascensão das partículas suspensas e pela aderência de 

micro bolhas de ar às mesmas, tomando as de menor massa específica que o meio onde se 

encontram (Di Bernardo, et al, 2002).  
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A ocorrência de sedimentação ou de flotação das partículas suspensas propicia a 

clarificação do meio líquido, ou seja, operação de separação das fases sólida e líquida (Di 

Bernardo, 1993).  

A flotação pode ser realizada em unidades retangulares ou cilíndricas, sendo o efluente 

clarificado encaminhado à etapa posterior do tratamento. Independentemente do tipo de 

unidade de flotação, ocorrem diversos fatores que reduzem a eficiência da flotação, 

destacando-se a má distribuição da vazão total entre unidades em paralelo e, na seção 

transversal de uma mesma unidade ou na área coberta por módulos tubulares ou placas, coleta 

desuniforme da água clarificada, curtos-circuitos hidráulicos, ação de ventos, formação de 

correntes de origem térmica ou de densidade, equipamento e método inadequado de extração 

de lodo etc. A avaliação hidrodinâmica (especialmente de curtos-circuitos) de uma unidade de 

flotação pode ser realizada utilizando-se traçadores (por exemplo, cloreto de sódio), podendo-

se determinar zonas mortas e porcentagem do escoamento com mistura completa ou com 

escoamento do tipo pistão (Di Bernardo, et al, 2002).  

Devido a fatores adversos e a sedimentação das partículas nos flotadores, deve-se 

relacionar a velocidade de flotação (Vf) no ensaio de floteste (para as condições de mistura 

rápida e de floculação previamente conhecida) com a turbidez (ou cor aparente, ou o número 

de algas etc.) remanescente do sobre ou subnadante, possibilitando que seja obtida na unidade 

em escala real eficiência de remoção semelhante à observada nos reatores estáticos, com 

correspondente velocidade de flotação. Em geral o valor de Vf usado no equipamento de 

laboratório deve ser maior que aquele observado nas unidades em escala real, pois nestas 

existem os efeitos negativos anteriormente mencionados. Cabe ao executor dos ensaios 

verificar, para diferentes vazões de funcionamento da ETE, qual valor de Vf deve ser adotado 

sempre que for necessária a execução de ensaios em equipamentos de laboratório (Jar-Test ou 

floteste). (Di Bernardo, et al, 2002). 

Abaixo, a figura 3 apresenta a captura das partículas pelas microbolhas. 
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Figura 3: Fenômeno de captura (colisão mais adesão) de partículas de diâmetro dp por bolhas 
de diâmetro db dentro de um raio crítico rc (RUBIO e MATIOLO, 2003). 

 

2.4 Características Físicas e Químicas 

 
As características físicas do efluente têm um papel importante na escolha da 

tecnologia de tratamento. Normalmente, as características físicas são facilmente 

determinadas, com destaque para as seguintes: cor, turbidez, sabor e odor, temperatura e 

condutividade elétrica (Di Bernardo, et al, 2002). 

Do ponto de vista sanitário, as características químicas das águas são de grande 

importância, pois a presença de alguns elementos ou compostos químicos pode inviabilizar o 

uso de certas tecnologias de tratamento e exigir tratamentos específicos. Dependendo da 

forma que se encontra um metal, ele poderá ou não ser removido na ETA. O cromo 

hexavalente, por exemplo, é mais difícil de ser removido do que o cromo trivalente. Também, 

a toxicidade é variável, como no caso de complexos orgânicos de mercúrio, que são cerca de 

cem vezes mais perigosos que o mercúrio mineral, o mesmo ocorrendo com o cobre. Alguns 

parâmetros, como cloretos, oxigênio dissolvido ou consumido, nitritos e nitratos permitem 

avaliar o grau de poluição de uma fonte de água (Di Bernardo, et al, 2002). 
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2.4.1 Potencial Zeta 

 
O Potencial zeta é utilizado para avaliar a estabilidade e a tendência à floculação de 

sistemas coloidais, uma vez que pode ser considerado um parâmetro razoável para medir a 

magnitude das interações repulsivas entre partículas coloidais. A medida do potencial zeta, ou 

potencial eletrocinético, corresponde à determinação da carga eletrostática superficial de 

pequenas partículas sólidas dispersas em água (coloide). A maioria dos coloides na natureza 

tem carga negativa, e a magnitude dessa carga determina a estabilidade do coloide (Di 

Bernardo, 1993). 

As forças eletrostáticas atraem os íons de carga contrária ao coloide, enquanto que a 

agitação térmica e o movimento browniano são responsáveis pela distribuição homogênea na 

massa líquida. Esse sistema composto de cargas, superfície do coloide e camada do sinal 

contrário, é chamado de dupla camada. 

A figura 4 representa o comportamento da configuração da Dupla Camada Elétrica. 
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Figura 4: Representação de uma partícula coloidal negativa, com uma nuvem de cargas 
positivas ao seu redor. Fonte: SENA, 2005. 

 

2.4.2 Turbidez 

 
A turbidez das águas é devida à presença de partículas em suspensão e em estado 

coloidal, as quais podem representar ampla faixa de tamanhos. A turbidez pode ser causada 

por uma grande variedade de materiais, incluindo partículas de areia fina, silte, argila e 

microrganismos. As partículas de menor tamanho e com baixa massa específica são mais 

difíceis de ser removidas nas ETAs, por apresentarem menor velocidade de sedimentação (Di 

Bernardo, 1993).  

Quanto menor a turbidez da água produzida na ETA, mais eficiente é a sua remoção 

de sólidos suspensos. No entanto, para valores idênticos de turbidez, pode haver grande 

diferença no número e tamanho das partículas, sendo que, para maior eficiência de remoção 
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são preferíveis partículas menores. Enquanto a medida da turbidez pode ser feita por meio de 

turbidímetros, equipamentos de custos relativamente baixos, o tamanho e a distribuição de 

tamanho das partículas exigem equipamento mais sofisticado, raramente disponível nas ETAs 

brasileiras (Di Bernardo, et al, 2002). 

 

2.4.3 Condutividade Elétrica 

 
A condutividade elétrica depende da qualidade de sais dissolvidos na água. A medição 

da condutividade elétrica permite estimar rapidamente a quantidade de sólidos totais 

dissolvidos (STD) presentes na água. Para valores elevados de STD, aumenta a solubilidade 

dos precipitados de alumínio e de ferro, o que influi na cinética da coagulação. Também são 

afetadas a formação e a precipitação de carbonato de cálcio, favorecendo a corrosão (Di 

Bernardo, et al, 2002). 

 

2.4.4 pH 

 
O pH é utilizado para expressar a acidez de uma solução. Trata-se de um parâmetro 

importante principalmente nas etapas de coagulação, filtração, desinfecção e controle da 

corrosão. Nos sistemas de abastecimento, águas com valores baixos de pH tendem a ser 

corrosivas ou agressivas a certos metais e paredes de concreto, enquanto águas com valor 

elevado de pH tendem a formar incrustações (Di Bernardo, et al, 2002). 

 

2.4.5 Alcalinidade e Acidez 

 
A alcalinidade pode ser entendida como a capacidade da água de neutralizar ácidos, e 

a acidez, a capacidade de neutralizar bases. A alcalinidade e a acidez de soluções aquosas 

baseiam-se, geralmente, no sistema do ácido carbônico. Em função do pH, tem-se:  

a) pH = 12,3 a 9,4: alcalinidade devida a hidróxidos e carbonatos  

b) pH = 9,4 a 8,3: alcalinidade devida a carbonatos e bicarbonatos  

c) pH = 8,3 a 4,4: alcalinidade devida somente a bicarbonatos  

A medida da alcalinidade é usualmente feita por meio de titulação com ácido 

padronizado, sendo os resultados expressos em quantidade de carbonato de cálcio. A não ser 

que seja devida a hidróxidos ou que contribua de modo acentuado para a quantidade de 

sólidos totais, a alcalinidade não tem significado sanitário (Di Bernardo, et al, 2002).  
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A alcalinidade influi consideravelmente na coagulação química, uma vez que os 

principais coagulantes primários comumente utilizados no Brasil – sais de alumínio e ferro – 

atuam como ácidos dipróticos em solução. Se a alcalinidade da água for baixa, poderá ser 

requerida a adição de um alcalinizante para ajuste do pH de coagulação, mas, se, por outro 

lado, a alcalinidade e pH forem relativamente altos, é provável que o sulfato de alumínio não 

seja o coagulante indicado (Di Bernardo, 1993).  

Embora não tão significante, há interesse em conhecer a acidez, pois o 

condicionamento final da água na ETA pode exigir a adição de alcalinizante para manter a 

estabilidade do carbonato de cálcio e evitar problemas relacionados à corrosão no sistema de 

abastecimento de água. A acidez também é expressa em termos de carbonato de cálcio e pode 

ser determinada por titulação utilizando uma base para neutralizar o CO2 presente (Di 

Bernardo, et al, 2002). 

 

2.5 Teste de Jarro 

 
A dosagem de coagulante e auxiliar de coagulação necessária para o tratamento de um 

efluente é de difícil determinação de forma analítica, pois existem complexas inter-relações 

entre o coagulante químico e os diversos componentes presentes nos efluentes a serem 

tratados, entre eles fatores como o pH, a temperatura, intensidade e duração da mistura. Para 

tanto, equipamentos conhecidos como Jar-Test são utilizados para obter a dosagem mais 

eficiente e econômica de coagulante para uma determinada intensidade e duração de mistura. 

Este ensaio também é bastante utilizado em laboratório para determinar parâmetros 

básicos fundamentais na elaboração de projetos de estações de tratamento de água. É através 

dos testes de jarros em laboratório que se obtém o tempo e a agitação necessária à condição 

ótima de coagulação/floculação de um efluente. Uma vez determinada à dosagem ótima dos 

coagulantes, verifica-se o tempo e o gradiente de velocidade ótimo para se flocular o efluente 

em estudo. A floculação obtida deve apresentar uma boa porcentagem no decaimento da 

turbidez após a decantação (AZEVEDO NETTO et al ., 1976).  

Segundo MENDES (1989), para cada tempo de floculação existe um gradiente de 

velocidade ótimo, com o qual se obtém a maior eficiência de remoção de flocos por 

sedimentação (DI BERNARDO et al ., 1993).  

O efluente bruto tem suas características modificadas ao longo do dia, necessitando 

para isso um mínimo de três ensaios de jarros por dia, sendo que, cada ensaio deverá 

determinar o pH ótimo de coagulação e a dosagem ótima de coagulante. 



28 
 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Agentes coagulantes e floculantes utilizados 

 

Os ensaios de coagulação/floculação foram realizados com a utilização de dois 

coagulantes, sendo eles: CF–PIX, e PAC e com um polímero aniônico como floculante, o 

A130(Fornecidos pela KEMIRA S/A e cedidos pela empresa em questão). Na Tabela 2 são 

apresentadas as principais características dos produtos utilizados e as concentrações utilizadas 

nos ensaios. 

 
Tabela 2: Principais características dos reagentes utilizados e concentração. 

Produto Denominação Concentração do 
produto 

Concentração da 
solução 

Cloreto 

Férrico 

[FeCl3] 

CF 195 g. L-1 19,5 g. L-1 

Policloreto de 

Alumínio 

[Aln(OH)nCl 3n-m] 

PAC 23,25% 7,67% 

Polímero 

Aniônico 

A130 - 1 g.L-1 

*As concentrações fornecidas pelo fabricante foram diluídas em 10 vezes no caso do CF e 3 
vezes no caso do PAC, obtendo-se 10% de CF e 33,3% de PAC. Fonte: Kemira S/A. 
 
3.2   Coleta do Efluente 

 
O efluente bruto foi coletado através da técnica de amostra simples, o ponto de 

amostragem localiza-se na entrada da estação de tratamento de efluentes de um abatedouro de 

aves. Após coletado o efluente foi acondicionado em recipientes de polietileno com 

capacidade volumétrica de 25L, preservado por refrigeração e encaminhado para o laboratório 

da própria unidade mantendo assim suas características físico-químicas e biológicas 

praticamente inalteradas.  

 

3.3 Testes preliminares 

 
Os testes preliminares foram executados para definir quais as dosagens exatas de cada 

coagulante/floculante seriam utilizadas. Os testes foram executados com apenas 500 ml de 
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efluente, e utilizando inicialmente apenas o coagulante CF, depois ao encontrar o melhor 

valor do coagulante férrico foram adicionadas doses diferentes do floculante A130 até 

encontrar o melhor resultado. 

Após definir qual a melhor dosagem do coagulante férrico mais floculante, foram 

executados os mesmos testes com o coagulante PAC e o floculante A130. 

O parâmetro utilizado para definir quais as melhores concentrações de cada 

coagulante/floculante foi à turbidez, medida pelo espectrofotômetro marca HACH modelo 

DR-2000. 

As concentrações utilizadas nos testes foram de 0,25ml a 2 ml com variações de 

0,25ml. A Figura 29 no Apêndice A mostra os resultados visuais do teste preliminar. 

 

3.4 Ensaios Experimentais 

 
Nos ensaios experimentais foram utilizados 4 Becker numerados de 1 a 4, sendo o 

Becker 1 e 2 com CF mais o floculante A130 em condições e concentrações idênticas e o 

Becker 3 e 4 com PAC mais o floculante A130 em condições e concentrações idênticas. As 

concentrações foram administradas de acordo com as concentrações definidas pelos testes 

preliminares. Exemplo Figura 30 e Figura 31 no Apêndice A. 

 

3.5 Procedimentos para Execução dos Ensaios de Coagulação/Floculação  

  

 Os coagulantes metálicos são conhecidos por ser mais eficientes na desestabilização 

das partículas finas suspensas, portanto optou-se pela pré-desestabilização através da 

coagulação, tornando mais eficiente à ação posterior do polímero.  

As dosagens de coagulante/floculante que proporcionaram a melhor clarificação nos 

testes preliminares foram adotadas como as dosagens ideais para os ensaios experimentais.  

Na determinação da dosagem ótima de polímero, os testes de floculação foram 

realizados variando-se a concentração de polímero aniônico A130, a partir da dosagem ótima 

dos coagulantes encontradas nos testes preliminares de coagulação. 

Os ensaios de coagulação/floculação, foram realizados em Jar-Test da marca Milan 

modelo JT-203. Adicionando-se a cada um dos jarros, 1000ml de efluente e as quantidades 

pré-determinadas de coagulante. Depois foi efetuada a agitação suficiente para propiciar uma 

mistura rápida (120 rpm por 1 min), em seguida adicionando-se a quantidade pré determinada 
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do auxiliar floculante para cada coagulante com agitação menos intensa no sentido de 

consolidar a floculação (20 rpm 15 min).  

Na realização dos ensaios com o coagulante PAC, o pH do efluente foi corrigido para 

7,5 utilizando uma solução de NaOH com concentração de 1% conforme recomendação do 

fabricante. Para os coagulantes férricos o ajuste de pH não foi necessário, pois os mesmos 

atuam de forma eficiente na faixa de pH situada entre 4 e 11. 

Com o objetivo de estabelecer uma comparação entre o desempenho dos agentes 

coagulantes, os experimentos foram feitos em duplicata, sendo duas amostras utilizando CF 

mais o floculante A130 denominadas de amostra 1 e 2, e duas amostras utilizando PAC mais 

o floculante A130 denominadas de amostra 3 e 4. O clarificado ficou decantando por um 

período de 30 minutos e posteriormente foi recolido em vidros e de cada uma das amostras, 

foram realizados testes em duplicata, sendo assim obtemos 8 valores de cada parâmetro para 

possibilitar uma relação estatística mais eficiente dos resultados obtidos. 

 

3.5.1    Metodo para Determinação dos Parâmetros Físico-Químicos  

  

 Todas as determinações dos parâmetros físicos, químicos foram realizadas de acordo 

com APHA(1995).  

   

3.5.1.1 Demanda Química de Oxigênio (DQO)  

  

A DQO é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar quimicamente toda a 

matéria orgânica, levando-a a CO2 e H2O.  

 A medida da demanda química de oxigênio foi realizada segundo o Standard 

Métodos, utilizando um espectrofotômetro HACH. Foi utilizada uma amostra de 2,0ml e em 

seguida levadas à digestão durante duas horas à temperatura de 150°C. O dicromato de 

potássio é um agente oxidante forte. Os componentes orgânicos oxidáveis reduzem o íon 

dicromato Cr6+ em íon cromo verde Cr3+. O espectrofotômetro permite medir a quantidade de 

dicromato restante, ou seja, a quantidade de cromo trivalente produzido, desta forma 

determinando a demanda de oxigênio.  

 Os tubos reativos contem, também, sais de prata e de mercúrio. A prata atua como 

catalisador enquanto que o sal de mercúrio serviu para evitar a interferência do íon cloro. A 

leitura foi realizada por espectrofotômetro modelo HACH D/R 2000 disponível no laboratório 

da empresa.   
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3.5.1.2 Óleos e Graxas (OG) 

  

O teor de óleos e graxas no efluente foi determinado por extração em Sohxlet com 

hexano como solvente segundo procedimento padrão. Um determinado volume de amostra 

(50ml a 300ml) foi acidificado com HCl concentrado (5ml.L-1) e filtrado em um disco de 

tecidos sobre o qual se coloca um disco de papel de filtro e uma camada de diatomita. O papel 

de filtro e a torta de diatomita contendo as gorduras retidas serão introduzidos em cartucho de 

extração com hexano por, no mínimo, 2 h, e todo o conjunto seco em estufa a 105 ºC por 30 

minutos. Após resfriar, o cartucho foi colocado no extrator para dar inicio a extração com 

hexano, durante 4 h. Em seguida, o solvente foi evaporado em roto-evaporador e o balão de 

destilação contendo o resíduo gorduroso seco em estufa a  105 ºC até peso constante e então 

novamente pesado. A diferença de peso obtida (balão vazio e balão contendo gorduras) é 

dividida pelo volume amostrado, obtendo-se a concentração de óleos e graxas presentes na 

amostra. 

   

3.5.1.3 Sólidos Totais (ST)  

  

 A análise de sólidos foi realizada através da pesagem de amostra em cadinho de 

porcelana e secagem a 105 °C por 12 horas (dependendo da amostra), ou seja, até a 

evaporação total da mesma. O peso do cadinho após previamente seco e resfriado em 

dessecador, menos o peso inicial, representa a umidade da amostra, e o restante da massa de 

sólidos totais (ST).  

 

3.5.1.4 Sólidos Suspensos Totais (SST)  

  

 O procedimento para determinação do teor de sólidos em suspensão segue o mesmo 

fundamento dos anteriores, porém a diferença está na amostra. A amostra para a determinação 

dos sólidos suspensos deve ser coletada através de uma filtração a vácuo. Para determinação 

da fração proveniente da amostra, o peso relativo do papel de filtro foi descontado, sendo este 

determinado previamente.  
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3.5.1.5   Potencial Hidrogeniônico (pH)  

  

A determinação do pH dar-se-á através da leitura instrumental de um pHmetro digital 

QUIMIS, modelo Q400M2, com eletrodo de vidro. Após a calibração com soluções tampões 

de pH 4,0 e 7,0, em um béquer com aproximadamente 50 ml da amostra, o eletrodo de vidro 

deve ser imerso, fornecendo diretamente o resultado através do mostrador digital.  

  

3.5.1.6     Turbidez  

  

O aparelho que foi utilizado para os ensaios de medida de turbidez é um 

espectrofotômetro HACH modelo DR 2000, disponível no laboratório da empresa, onde a 

amostra agitada para dispersão dos sólidos é inserida num tubo de vidro até a marca indicada. 

Esse então deve ser introduzido em local apropriado do aparelho. A leitura da turbidez foi 

dada de forma direta, sendo expressa em NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez).  

  

3.5.1.7     Nitrogênio Amoniacal  

  

  A determinação do nitrogênio amoniacal foi realizada segundo o método de Nessler. 

Neste método inicialmente é preparado o reagente de Nessler dissolvendo 100g de iodeto de 

mercúrio (II) e 70g de iodeto de potássio em 100 ml de água, adicionando a seguir uma 

solução fria de 160g de NaOH em 700 ml de água destilada, completando o volume final  da 

solução para 1L. O precipitado deve decantar por alguns dias antes de utilizar o reagente, o 

qual deve ser submetido a uma padronização, utilizando uma solução de cloreto de amônio.  

 Para determinação da concentração de amônio, serão adicionados 10 µL do reagente 

de Nessler para 5 mL de amostra e, após aguardar 10 minutos de reação é efetuada a leitura de 

absorbância em espectrofotômetro a 525 nm.  

Com o valor da absorbância, obtêm-se a concentração de amônio a partir da curva 

padrão.  

  

3.5.1.8 Nitrogênio Total Kjeldahl 

 

O conteúdo de nitrogênio foi quantificado por método padrão (APHA, 1995), por meio 

da digestão ácida da amostra e posterior destilação e titulação. A técnica consiste basicamente 

em digerir a amostra, sem diluições, sob condições severas (meio fortemente ácido sob 
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aquecimento), na presença de um catalisador, produzindo o íon amônio. É adicionado 

hidróxido de sódio de modo a tornar o meio alcalino, e a amostra é então destilada, 

volatilizando o amônio que é recolhido em ácido bórico ou ácido sulfúrico. A quantificação 

da amônia é realizada através de titulação, eletrodo seletivo ou através de métodos 

colorimétricos, o que dependerá da concentração de nitrogênio na amostra original.  

 

3.5.1.9 Fósforo Total 

 

Para determinação do fósforo total a amostra foi digerida pelo método do persulfato de 

potássio (K2S2O8), para a conversão do fósforo para a forma de fosfato. A concentração de 

fosfato foi determinada pelo método do Reagente de Armstrong e do ácido ascórbico 

(C2H4O2), descrito pela APHA (1995). 

 O efluente bruto para determinação do fósforo total foi diluído 100 vezes, enquanto 

que as demais amostras foram diluídas 10 vezes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 Caracterização do Efluente Bruto  

  
Os testes preliminares e ensaios experimentais foram conduzidos com um efluente 

frigorífico cujas características são apresentadas na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Parâmetros e concentrações do efluente bruto. 

Parâmetro Concentração 

Temperatura (ºC) 27 

pH 5,95 

DQO (mg.L-1) 6718  

Fósforo Total (mg.L-1) 15,04  

Nitrogênio Total Kjedhal (N.L-1) 163,11  

Nitrogênio Amoniacal (mgNH3.L
-1) 56,10  

Turbidez (NTU) 984  

Sólidos Suspensos (mg.L-1) 1740  

Óleos e Graxas (mg.L-1) 983  

 
 

Através da Tabela 3, observa-se que o efluente apresentava carga poluidora 

considerável e fora dos padrões de lançamento de efluentes industriais com base na resolução 

estadual CONSEMA Nº128/2006, onde com base na vazão da empresa a DQO não pode 

ultrapassar 200 mg.L-1, Nitrogênio Amoniacal até 20 mg.L-1 e limite máximo de 10 mg.L-1 de 

óleos e graxas minerais. 

 

4.2 Seleção do melhor Coagulante/Floculante 

 
4.2.1 Testes Preliminares 

 
A Tabela 4 apresenta as dosagens ótimas obtidas para os coagulantes e auxiliar de 

coagulação nos testes realizados. 
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Tabela 4: Dosagens ótimas dos coagulantes com respectivo auxiliar de coagulação. 
Amostras Coagulante / Floculante Dosagem Coag/Floc 

1 e 2 CF (ml.L-1) / A130 (ml.L-1) 2 / 8  

3 e 4 PAC (ml.L-1) / A130 (ml.l-1) 2 / 6  

*Os valores de dosagem são dos agentes coagulantes e floculantes diluídos conforme Tabela 2. 

*Os valores sem diluição dos coagulantes são de 200ml.m³-1 de CF e 667ml.m³-1 de PAC.  

 

Observando os valores de diluição na Tabela 2 é possível perceber uma menor 

concentração do coagulante férrico em relação ao policloreto de alumínio, porém houve um 

menor consumo de floculante quando utilizado o PAC como coagulante. O PAC possui 

estrutura polimérica, facilitando a formação e conferindo mais peso ao floco, necessitando de 

menores dosagens do agente floculante. 

 

4.2.2 Ensaios Experimentais 

 

4.3 Resultados da Caracterização Físico-Química do Efluente 

 
Os resultados das análises dos parâmetros avaliados nos efluentes ao processo de floco 

decantação estão apresentados na Tabela 8, no Apêndice A: 

 
Tabela 5: Valores médios das variáveis de resposta para cada condição experimental testada. 

Amostra 
DQO 

(mg.L-1) 

Turb. 

(NTU) 

N 

Total 

(mg.L-1) 

O&G 

(mg.L-1) 

S.S. 

(mg.L-1) 

Surfactantes 

(mg.L-1) 

N 

Amoniacal 

(mg.L-1) 

Fósforo 

(mg.L-1) 

1 372 4,74 69,6 16,5 46,2(a) 0,13(a) 34,3(a) 1,0(a) 

2 392 2,31 46,7 49,6 45(a) 0,13(a) 32,9(a) 0,7(a) 

*Índices iguais em mesma coluna representam valores estatisticamente iguais (a). 
*Valores em negrito representam melhor eficiência de remoção. 
*Amostra 1 CF + A130 e amostras 2 PAC + A130. 
 

Os valores médios e o confronto dos valores das variáveis de resposta pela análise de 

variância a 5% realizados pelo método de Tukey obtidos estatisticamente com o auxilio de um 

software de estatística estão na Tabela 5. Analisando individualmente as amostras pode-se 

observar que a amostra com PAC mais o floculante A130 obteve uma melhor eficiência em 

relação ao CF mais o floculante A130, porém estatisticamente os dois agentes coagulantes 

obtiveram os mesmos resultados. 



36 
 

PAC CF

Amostra

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405
D

Q
O

 (
m

g.
L-1

)

 

Figura 5: Valores de DQO para CF e PAC. 
 

Percebe-se que as médias do coagulante CF obtiveram um resultado final melhor, 

mostrando que para o parâmetro de DQO o CF foi mais eficiente. 
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Figura 6: Valores de Turbidez para CF e PAC. 
 

Percebe-se uma maior eficiência de remoção da turbidez com a utilização do 

coagulante PAC em relação ao CF. 
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Figura 7: Valores de Nitrogênio Total para CF e PAC. 
 

Na Figura 7 os valores de Nitrogênio Total não apresentaram nenhum valor 

estatisticamente igual, e o melhor valor de remoção foi obtido com o coagulante PAC. 
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Figura 8: Valores de OeG para CF e PAC. 
 

Os resultados obtidos na Figura 8 mostram uma vantagem na remoção de OeG para o 

coagulante CF em relação ao PAC. 
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Figura 9: Valores de S. Susp. Para CF e PAC. 
 

Na Figura 9 observamos que o coagulante PAC obteve uma melhor remoção, porém 

estatisticamente os valores são iguais. 
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Figura 10: Valores de Surfactantes para CF e PAC. 
 

Na Figura 10 observa-se que o melhor valor de remoção é utilizando o coagulante CF, 

porém estatisticamente os valores são iguais. 
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Figura 11: Valores de N Amoniacal para CF e PAC. 
 

Na Figura 11 os resultados são estatisticamente iguais, porém o melhor resultado de 

remoção de N Amoniacal foi obtido com o coagulante PAC. 
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Figura 12: Valores de Fósforo para CF e PAC. 
 

Na Figura 12 os valores são estatisticamente iguais, porém o coagulante PAC foi o que 

obteve o melhor resultado na remoção de Fósforo. 

 

4.4 Eficiência de Remoção 

 
A eficiência de remoção de cada uma das amostras foi calculada na Tabela 6 nos 

indicando os índices de remoção de cada parâmetro. 

 

Tabela 6: Média de Eficiências de remoção para cada coagulante. 
Parâmetro Cloreto Férrico PAC 
DQO (%) 94,46 94,16 
Fósforo Total (%) 93,00 94,78 
Nitrogênio Total Kjedhal (%) 57,28 71,33 
Nitrogênio Amoniacal (%) 38,85 41,35 
Turbidez (%) 99,51 99,76 
Sólidos Suspensos (%) 97,34 97,41 
Óleos e Graxas (%) 98,31 94,95 
Surfactantes (%) 99,65 99,66 
 



44 
 

Observa-se na Tabela 6 que a média das eficiências sem a utilização de estatística 

mostra uma melhor eficiência para o PAC, sendo superior em seis dos oito parâmetros 

analisados. 

 

4.5 Viabilidade Financeira 

 
Com uma média de aproximadamente 250m³/h de efluente, e utilizando os valores 

obtidos nos ensaios de laboratório, calculamos que para cada m³ de efluente, deve-se aplicar 

uma dose de 2L do coagulante CF com 8L do polímero A130, e para o coagulante PAC 

utilizamos 2L com 6L do polímero A130. As concentrações dos coagulantes e do floculante 

estão citados na Tabela 2. 

 
Tabela 7: Valores dos produtos fornecidos pelo fabricante KEMIRA S/A em R$ por kg. 

Produto Valor R$ Densidade kg/L 

CF 0,65 1,42 

PAC 0,95 1,25 

A-130 6,90 - 

Fonte: Kemira S/A. 
 

Para a realização do tratamento do efluente utilizando o Cloreto Férrico, a empresa 

gastaria R$ 1.107,60 com coagulante e R$ 331,20 com floculante, tendo uma despesa diária 

de R$ 1.438,80 de Coagulante/Floculante. 

Para a realização do tratamento do efluente utilizando o PAC, a empresa gastaria R$ 

4.750,00 com coagulante e R$ 248,40 com floculante, tendo uma despesa diária de R$ 

4.998,40 de Coagulante/Floculante. 

O tratamento utilizando o coagulante PAC torna-se 3,47 vezes mais caro que o Cloreto 

Férrico, totalizando um gasto adicional mensal de R$ 106.788,00, e anual de R$ 1.281.456,00. 
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5 CONCLUSÃO  
 

 

 

Na avaliação dos diferentes coagulantes em questão, as eficiências de remoção foram 

elevadas, sendo que o PAC proporcionou melhores resultados técnicos no geral conforme 

descrito a seguir. 

A redução média de DQO dos coagulantes testados foram 94,46% (CF) e 94,16% 

(PAC). Em relação à Fósforo, a máxima remoção foi obtida com o PAC (94,78%) e CF 

(93%). A Turbidez teve valores de 99,76% (PAC) e 99,52 (CF). Para Sólidos Suspensos, a 

redução foi de 97,41% (PAC) e 97,34 (CF). Óleos e Graxas o coagulante CF obteve melhores 

resultados (98,32%), contra (94,95%) do PAC. Para Nitrogênio Total e Nitrogênio Amoniacal 

o coagulante PAC obteve melhores resultados sendo (71,34% e 41,35%) respectivamente. Já 

o coagulante CF obteve (57,28% e 38,86%) respectivamente. 

Na avaliação de viabilidade financeira, o coagulante CF mostra-se totalmente superior 

ao PAC que alcançou um custo mensal superior de aproximadamente 348%. 

Devido à pequena diferença técnica entre os coagulantes que estatisticamente são 

considerados iguais e a grande diferença financeira, podemos concluir que o coagulante 

Cloreto Férrico mais o floculante A130 se tornam a alternativa viável para o tratamento em 

questão. 
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6 SUGESTÕES 
 
 
 

Como sugestão recomenda-se aplicar o tratamento em maior escala para analisar os 

valores reais e também uma análise detalhada do Flotado Industrial para observar os índices 

de acidez e peróxido, pois se estes valores ficarem dentro do padrão permitindo a adição de 

Flotado Industrial na farinha, os ganhos com a incorporação do mesmo podem superar os 

custos de tratamento com o Policloreto de Alumínio. O ferro presente no Cloreto Férrico é 

catalisador das reações de Rancificação Hidrolítica e Oxidativa que prejudicam a qualidade 

do óleo extraído do flotado e também em caso de adição na farinha de vísceras causa aumento 

nos níveis de acidez e peróxido da farinha animal. 
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APÊNDICE A 
 
 
 

Tabela 8: Caracterização Físico-química dos efluentes ao processo de flotação. 
Amostra Unidade 1 1 2 2 3 3 4 4 

DQO mg.L-1 
O2 

372 371 370 375 396 399 388 386 

Nitrogênio Amoniacal NTU 35,5 35 33,7 33 34,2 34,9 31,6 30,9 

Sólidos Suspensos mg.L-1 50 53 40 42 40 41 50 49 

Nitrogênio Total mg.L-1 53,5 53,9 85,3 86 45 45,8 48,2 48 

Óleos e Graxas mg.L-1 14 12 20 20,1 68 67,5 32 31 

Fósforo Total mg.L-1 0,99 1,02 1,11 1,09 0,56 0,59 0,99 1 

Sólidos 
Sedimentáveis 

mL.L-1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

Condutividade µS.cm-1 907 907 948 948 1199 1199 1208 1208 

Surfactantes mg.L-1 0,08 0,08 0,19 0,18 0,14 0,14 0,13 0,11 

pH   5,7 5,71 5,64 5,64 6,53 6,53 6,52 6,5 

Turbidez NTU 4,99 4,66 4,83 4,5 2,44 2,36 2,19 2,28 
*Os valores obtidos de Sólidos Sedimentáveis foram descartados por estarem abaixo do limite de 
detecção. 
 

 

Tukey HSD test; variable DQO (dados)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = 21,792, df = 6,0000

Cell No.
CE {1}

392,25
{2}

372,00
1
2

PAC 0,001068
CF 0,001068  

Figura 13: Teste de Tukey para DQO. 
 

Tukey HSD test; variable Turb (dados)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = ,02816, df = 6,0000

Cell No.
CE {1}

2,3175
{2}

4,7450
1
2

PAC 0,000235
CF 0,000235  

Figura 14: Teste de Tukey para Turbidez. 
 

Tukey HSD test; variable N (dados)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = 171,46, df = 6,0000

Cell No.
CE {1}

46,750
{2}

69,675
1
2

PAC 0,048249
CF 0,048249  

Figura 15: Teste de Tukey para Nitrogênio Total. 
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Tukey HSD test; variable OeG (dados)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = 227,73, df = 6,0000

Cell No.
CE {1}

49,625
{2}

16,525
1
2

PAC 0,021251
CF 0,021251  

Figura 16: Teste de Tukey para Óleos e Graxas. 
 

Tukey HSD test; variable SS (dados)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = 33,125, df = 6,0000

Cell No.
CE {1}

45,000
{2}

46,250
1
2

PAC 0,769284
CF 0,769284  

Figura 17: Teste de Tukey para Sólidos Suspensos. 
Tukey HSD test; variable Surfact (dados)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = ,00195, df = 6,0000

Cell No.
CE {1}

,13000
{2}

,13250
1
2

PAC 0,938851
CF 0,938851  

Figura 18: Teste de Tukey para Surfactantes. 
 

Tukey HSD test; variable Namon (dados)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = 2,5600, df = 6,0000

Cell No.
CE {1}

32,900
{2}

34,300
1
2

PAC 0,262329
CF 0,262329  

Figura 19: Teste de Tukey para Nitrogênio Amoniacal. 
 

Tukey HSD test; variable Fósf (dados)
Approximate Probabilities for Post Hoc Tests
Error: Between MS = ,03110, df = 6,0000

Cell No.
CE {1}

,78500
{2}

1,0525
1
2

PAC 0,075768
CF 0,075768  

Figura 20: Teste de Tukey para Fósforo. 
 



51 
 

Analysis of Variance (dados)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

DQO 931,3750 3 310,4583 19,50000 4 4,875000 63,68376 0,000783  

Figura 21: Analise de Variancia para DQO. 
 

Analysis of Variance (dados)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Turb 11,83834 3 3,946112 0,116150 4 0,029038 135,8971 0,000176  

Figura 22: Analise de Variancia para Turbidez. 
 

Analysis of Variance (dados)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

N 2079,204 3 693,0679 0,665000 4 0,166250 4168,830 0,000000  

Figura 23: Analise de Variancia para Nitrogênio Total. 
Analysis of Variance (dados)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

OeG 3554,985 3 1184,995 2,630000 4 0,657500 1802,274 0,000001  

Figura 24: Analise de Variancia para Óleos e Graxas. 
 

Analysis of Variance (dados)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

SS 194,3750 3 64,79167 7,500000 4 1,875000 34,55556 0,002556  

Figura 25: Analise de Variancia para Sólidos Suspensos. 
 

Analysis of Variance (dados)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Surfact 0,011438 3 0,003813 0,000250 4 0,000062 61,00000 0,000852  

Figura 26: Analise de Variancia para Surfactantes. 
 

Analysis of Variance (dados)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Namon 18,42000 3 6,140000 0,860000 4 0,215000 28,55814 0,003675  

Figura 27: Analise de Variancia para Nitrogênio Amoniacal. 
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Analysis of Variance (dados)
Marked effects are significant at p < ,05000

Variable
SS

Effect
df

Effect
MS

Effect
SS

Error
df

Error
MS

Error
F p

Fósf 0,328537 3 0,109512 0,001150 4 0,000288 380,9130 0,000023  

Figura 28: Analise de Variancia para Fósforo. 
 

 

Figura 29: Amostra de PAC final e CF final. 
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Figura 30: Becker 1 e 2 CF, 3 e 4 PAC durante mistura lenta. 

 

 
Figura 31: Becker 1 e 2 CF, 3 e 4 PAC após flocodecantação. 


