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 RESUMO:  O tratamento das águas residuárias é fundamental para a preservação da 

qualidade dos corpos hídricos que recebem esses efluentes. Este trabalho tem como 

objetivo estudar a adequação do efluente de uma indústria de refrigerantes, com relação 

às concentrações de fósforo, através da precipitação química. Para simular o tratamento 

terciário, por precipitação química, foram realizados ensaios de bancada no 

equipamento Jar Test, variando as dosagens do coagulante policloreto de alumínio (PAC) 

entre 0,045 mg/L a 0,45 mg/L, e ajustando o pH para 6,5, valor de de menor solubilidade 

do fosfato de alumínio.  Os resultados obtidos foram favoráveis a aplicação da 

tecnologia, removendo mais de 96% da concentração de fósforo total para todas as 

dosagens de coagulante, o que enquadraria o efluente na legislação vigente (Resoluções 

CONAMA 357 e 430). 
 

ABSTRACT:  
The treatment of wastewater is fundamental for the preservation of the quality of the 

water bodies that receive these effluents. This work aims to study the adequacy of a 

refrigerant industry effluent, in relation to phosphorus concentrations, through the 

chemical precipitation. In order to simulate tertiary treatment by chemical precipitation, 

bench tests were carried out on Jar Test equipment, varying the dosages of aluminium 

polychloride coagulant (PAC) from 0.045 mg/L to 0.45 mg/L, and adjusting the pH to 6.5, 

the value of lower solubility of aluminum phosphate. The results obtained were 

favorable to the application of the technology, removing more than 96% of the total 

phosphorus concentration for all dosages of coagulant, which would fit the effluent in 

the current legislation (Resolutions CONAMA 357 and 430). 
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    1. INTRODUÇÃO  

A água é utilizada para várias finalidades nas atividades industriais, seja para compor o produto 

final, para limpeza, para máquinas, banheiros, dentre outras. A água oriunda de todos esses processos, na 

maioria dos casos, recebe diferentes compostos, que aumentam suas características f. Essa água 

contaminada, proveniente de processos industriais, é denominada efluente líquido industrial. 

É exigido por lei, que as indústrias tratem seus efluentes antes de serem lançados ao corpo 

receptor, ou na rede de esgoto. Se lançados na rede de esgoto, o efluente deve ser submetido a um 

tratamento para que tenha características similares aos do esgoto domésticos, e serão submetidos a outro 

tratamento na Estação de Tratamento de Esgoto da companhia de saneamento da região, no caso do 

estado de Goiás, os padrões para lançamentos em rede pública, estão descritas na Resolução N º068/2009, 

da SANEAGO. Caso sejam lançados em um corpo hídrico, o efluente deve ser tratado pela indústria e 

lançado dentro dos parâmetros exigidos pela Resolução CONAMA 357/2005, complementada pela 

CONAMA 430/2011. 

 Os corpos hídricos do território nacional são enquadrados em diferentes classes de acordo com a 

qualidade e o tempo de residência de suas águas (se é um ambiente lêntico, lótico ou intermediário), 

definindo assim as possíveis utilizações para cada classe. Os padrões de qualidade exigidos pela Resolução 

CONAMA 357 variam conforme a classe do corpo hídrico receptor. Segundo o capítulo 6, artigo 42, da 

CONAMA 357, os corpos hídricos de água doce que ainda não tiveram seu enquadramento aprovado, serão 

considerados como classe 2, o que é o caso do córrego estudado neste trabalho. Ou seja, a água desse 

corpo hídrico é movente, pois é um ambiente lótico, e pode ser destinada ao abastecimento para consumo 

humano, após tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato 

primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 

parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e à 

aquicultura e à atividade de pesca. (CONAMA 357, 2005) 

A preocupação com o tratamento de efluentes no Brasil tem seu início nas últimas décadas, 

diferente do que pode se observar em outros países mais desenvolvidos. Entre as décadas de 40 e 60, os 

países desenvolvidos tinham como objetivo a implantação de sistemas de tratamento que removessem 

sólidos suspensos totais e compostos biodegradáveis, a partir da década de 70 surge à necessidade da 

remoção também dos nutrientes, sendo estes nitrogênio e fósforo. (GUALBERTO, 2009) 

Dentre os parâmetros qualitativos dos efluentes exigidos pela legislação, este trabalho irá abordar 

a concentração de fósforo, visando adequar este parâmetro por meio do processo de precipitação química. 

A remoção do fósforo de efluentes, se dá pela incorporação desse nutriente a partículas presentes no meio, 

sendo subsequentemente removido junto ao material precipitado. A precipitação química do fósforo é 

alcançada através da adição de sais metálicos a base de Alumínio, Ferro e Cálcio, sendo os cátions formados 

desses metais os responsáveis pela remoção. (SILVA 2009) 

 A resolução CONAMA 430 não especifica o limite máximo para lançamento de fósforo, mas no 

artigo 17 diz que o “órgão ambiental competente poderá definir padrões específicos para o parâmetro 

fósforo no caso de lançamento de efluentes em corpos receptores com registro histórico de floração de 

cianobactérias, em trechos onde ocorra a captação para abastecimento público”, e em seu segundo 

capítulo, artigo 5º, a resolução cita que os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características 

de qualidade em desacordo com as metas do seu enquadramento (BRASIL 2011), sendo assim, o corpo 

receptor a jusante do lançamento não poderá apresentar parâmetros em desacordo com sua classe. Os 

parâmetros de cada classe são estabelecidos pela resolução CONAMA 357, a qual cita que para corpos 

hídricos de classe 2, a concentração máxima de fósforo deve ser de 0,03 mg/L para os corpos lênticos, 0,05 

mg/L para regimes de transição, e de 0,1 mg/L para lóticos (BRASIL 2005). O corpo receptor da indústria em 
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estudo é classificado como classe 2, de regime de lótico, podendo apresentar uma concentração máxima 

de 0,03 mg/L. 

O corpo receptor do efluente líquido industrial estudado neste trabalho, não passou por análises 

para ter seu enquadramento aprovado, por isso é classificado como classe 2, conforme o Art. 42 do 

capítulo VI da CONAMA 357 que diz: “ Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas 

doces serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais 

forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. ” (CONAMA 357, 

2005) 

Ao analisar os resultados obtidos pelas análises mensais do corpo receptor, nota-se que a jusante 

da zona de mistura os valores de concentração de fósforo são superiores aos valores de montante, ficando 

fora do limite máximo estabelecido pela legislação (0,03 mg/L) na maioria dos meses. A elevada 

concentração de fósforo contribui para a proliferação de algas, que se multiplicadas de maneira excessiva, 

podem causar a eutrofização do corpo hídrico, formando uma densa camada na superfície, impedindo a 

passagem de luz, reduzindo a taxa fotossintética das camadas inferiores e levando a fata de oxigênio para a 

respiração dos organismos aeróbios, como peixes e mamíferos aquáticos. Em virtude disso, esses animais 

acabam morrendo e aumentando mais ainda a quantidade de matéria orgânica presente no meio, e como 

consequência de tudo isso, ainda elevam os custos no tratamento das águas para abastecimento público, 

por isso é tão importante o controle e monitoramento desse parâmetro. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a precipitação química na remoção de fósforo do efluente de uma indústria de 

refrigerante. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para estudar a adequação do efluente com relação às concentrações de fósforo, foram cumpridos 

os seguintes objetivos específicos: Caracterizar o efluente de uma indústria de refrigerantes; Avaliar a 

remoção de fósforo no efluente final por precipitação química; Avaliar as dosagens de coagulantes 

adequada para a remoção do fósforo na precipitação química; Avaliar o emprego do policloreto de 

alumínio na precipitação; Avaliar os valores de cor aparente, turbidez do efluente antes e depois do ensaio. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 SOBRE O TIPO DE INDÚSTRIA E SEUS EFLUENTES 

A indústria estudada tem como atividade a fabricação de refrigerantes, “bebida gaseificada, 

obtida pela dissolução, em água potável, de suco ou extrato vegetal de sua origem, adicionada de açúcar” 

(BRASIL, 2009). 

O processo de fabricação é constituído pelas seguintes etapas: tratamento de água, elaboração 

do xarope simples, elaboração do xarope composto e envasamento. A elaboração do xarope simples 

consiste na dissolução do açúcar em água quente, após essa etapa, o xarope simples é misturado aos 

outros ingredientes compondo o xarope composto, que é misturado com água e CO₂, e vão para as 

enchedoras de latas e garrafas. 

Os efluentes líquidos gerados em todos os setores da fábrica são enviados para a estação de 

tratamento de efluentes, além dos provenientes do processo produtivo da indústria, como xaroparia, sala 
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de envase, lavadora de garrafas, dentre outros, os demais efluentes líquidos, como os provenientes de 

cozinha e banheiros, também vão para o tratamento. 

No processo de fabricação de refrigerantes, muita água é utilizada nas etapas de lavagem, seja 

dos vasilhames, equipamentos ou instalações e essas águas, adicionadas as contribuições de descarte de 

produtos defeituosos e perdas de processo, compõem o efluente industrial a ser tratado (SANTOS; RIBEIRO, 

2005). 

Estes efluentes possuem como principais características elevado pH e carga orgânica, a 

alcalinidade do efluente se deve às soluções de limpeza utilizadas e a elevada carga orgânica é devida ao 

açúcar do xarope e alguns extratos vegetais empregados na formulação. É importante ressaltar que a 

tecnologia utilizada no processo produtivo e nos processos de lavagem, também influenciam na 

composição do efluente. Para exemplificar, a tabela 1 apresenta alguns parâmetros medidos em efluentes 

de indústrias de refrigerante do estado de São Paulo. (SANTOS; RIBEIRO, 2005) 

 

 

Tabela 1: Parâmetros efluentes de indústrias de refrigerante. Fonte: CETESB. 

 
 

A vazão de efluente tratada pela estação varia de acordo com o volume de produção, que é 

variável de acordo com o porte da indústria, e também com a sazonalidade da produção. Nos meses 

próximos ao fim do ano o volume de efluente tende a ser maior, pois são os meses em que há maior 

produção de bebidas, conforme valores apresentados no Gráfico 1, que mostra a sazonalidade na produção 

de bebidas no Brasil, de acordo com os valores médios dos anos de 2002 a 2016. 
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Figura 1: Sazonalidade na produção de bebidas (2002 - 2016). FONTE: IBGE, Bradesco. 

 

3.2 REMOÇÃO DE FÓSFORO POR PRECIPITAÇÃO QUÍMICA 

 

Para melhorar a qualidade dos efluentes de reatores, algumas configurações de pós-tratamento 

vêm sendo aplicadas no Brasil, dentre elas a precipitação com sais metálicos. (SANTOS, 2006) 

A precipitação química é muito utilizada para o tratamento de diversos tipos de efluentes. Este 

método se dá pela adição de alguns produtos químicos responsáveis por promover a remoção de 

substâncias dissolvidas e suspensas, por sedimentação (SILVA, 2008). 

Os processos de remoção química de fósforo, somados a processos físicos, são comumente 

utilizados como uma etapa complementar do tratamento de remoção biológica de fósforo, por serem 

processos rápidos, previsíveis, de fácil controle, podem ser automatizados e toleram compostos tóxicos e 

mudanças de temperatura, além de baixo custo de implantação, quando comparados a outros processos de 

tratamento. (FERNANDES, 2008) 

A remoção de fósforo por precipitação química consiste no sequestro dos íons de fósforo 

presentes nas águas residuárias, incorporando estes íons em partículas, que sedimentam e são removidas. 

A precipitação do fosfato se dá pela adição de sais metálicos coagulantes. (GUALBERTO , 2009) 

O processo de remoção de fósforo por precipitação química compreende os mecanismos de 

coagulação, floculação e sedimentação das partículas. Na etapa de coagulação é adequado que se tenha 

uma mistura rápida para que haja um melhor espalhamento do coagulante no efluente, já na etapa de 

floculação a mistura é lenta, para permitir a formação dos flocos, e na sedimentação não há agitação, 

permitindo que os flocos formados se sedimentem. (SILVA, 2009)   

3.2.1 PRECIPITAÇÃO COM SAIS DE ALUMÚNIO  
 

A escolha de qual o melhor coagulante a ser usado, vai depender de uma série de fatores, como o 

custo do produto químico, custo para gerenciamento e disposição do lodo, alcalinidade do efluente e 

concentração de sólidos em suspensão nos efluentes e também a concentração de fósforo no afluente. 

(METCALF & EDDY) 
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Além do produto químico utilizado, é muito importante definir em qual etapa do tratamento 

ocorrerá a dosagem, e também se será uma ou múltiplas dosagens. Para isso, deve-se analisar as vantagens 

e desvantagens de cada possibilidade, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Estratégias de dosagens única e múltipla para remoção de fósforo de correntes líquidas com sais de 

metal. Fonte: METCALF & EDDY. 

 

 

 
No caso da indústria estudada, o coagulante utilizado será o Policloreto de Alumínio (PAC). Os sais 

de alumínio, quando adicionados a águas residuárias, precipitam com o fosfato presente, formando fosfato 

de alumínio, conforme a equação: Al³⁺ + HnPO4³⁻ⁿ ↔ AlPO4↓ + nH⁺. 

A remoção de fósforo pela adição de sais, deve ocorrer de diferentes maneiras, incluindo: 

1. Formação de óxidos de alumínio hidratado que servem como substrato para a adsorção de 

fosfato  

2. Incorporação do fosfato na estrutura do óxido hidratado 

3. Formação de cátions fosfatados 

4. Formação do fosfato de alumínio. (METCALF & EDDY) 

Para garantir que o excesso do metal fique na forma particulada, sendo removido junto ao lodo, é 

preciso garantir o pH de menor solubilidade do hidróxido do metal, o pH de menor solubilidade do fosfato 

de alumínio está próximo a 6,5, conforme mostra a Figura 2.  



J. M. TIPPLE;   H. C. RUGGERI JÚNIOR                                   REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil  Vol XX-  nº X  ( 2018) 
 

 

Figura 2: Diagrama de coagulação para sais de ferro e alumínio. Fonte: Metcalf & Eddy. 

 

 

 
 

A dosagem de coagulante deve ser baseada em uma relação molar Alumínio/Fósforo de 

aproximadamente 2 (METCALF & EDDY).  Porém, no efluente existem outros compostos que podem 

concorrer pelo coagulante adicionado e, por isso, é necessário a dosagem em excesso. 

 

4. METODOLODIA 

4.1 DESCRIÇÃO DA PLANTA DE TRATAMENTO 

 

A tecnologia de tratamento adotada para a estação de tratamento de efluentes da indústria em 

estudo é composta por três etapas básicas, o tratamento preliminar, a etapa anaeróbia (reator UASB), e 

uma etapa aeróbia (tanque de aeração), conforme apresenta o fluxograma do processo na Figura 3 e a 

descrição do processo de tratamento utilizado pela estação. 
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Figura 3: Fluxograma da ETE da indústria em estudo. Fonte: Autor. 

 

Primeiramente, as águas residuárias provenientes da fábrica, ao chegarem a estação, recebem em 

baixa vazão uma quantidade de efluentes do tanque de calamidade (descarte de xarope e produtos não 

conforme, salmoura e sanitizantes), após essa mistura o efluente chega na estação e se inicia o tratamento 

preliminar composto por um sistema de gradeamento, afim de remover os sólidos grosseiros, um 

desarenador, uma calha Parshall, para a medição de vazão, posteriormente o efluente vai para um 

separador de óleos e gorduras, indo por fim para uma elevatória de efluente bruto. Todo esse processo 

inicial de pré-tratamento tem como objetivo reduzir, eliminar ou alterar a natureza dos poluentes antes do 

lançamento para o tratamento subsequente. Da elevatória o efluente vai para o tanque de equalização, 

passando antes por uma peneira estática para remover os sólidos remanescentes, os sólidos retirados são 

depositados em uma caçamba para disposição posterior, ao chegar no tanque de equalização, o efluente é 

homogeneizado por meio de uma bomba centrífuga e um sistema do tipo Jet Flow, tendo seu pH e carga 

orgânica equalizados.  

Ao sair do tanque de equalização, o efluente vai para o tanque de hidrólise e acidificação, 

também denominado Reator de Condicionamento e Controle Biológico, sendo do tipo fechado com 

agitação, com o objetivo de promover a depuração da matéria orgânica por meio de microrganismos 

fermentativos. Nessa etapa, o efluente recebe a adição de soda cáustica ou ácido clorídrico, para correção 

de pH.  

A etapa seguinte é o Reator Anaeróbio, onde ocorre a remoção da maior parte da matéria 

orgânica do efluente, com geração de biogás que é queimado em um queimador atmosférico (flare). O 
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reator é do tipo UASB, sigla proveniente do inglês Upflow Anaerobic Sludge Blanket, que significa que é um 

reator anaeróbio de fluxo ascendente com leito de lodo, ou seja, o efluente chega pela parte inferior do 

reator, passam pelo leito expandido de lodo ativo metanogênico, seguindo para um separador mecânico 

trifásico, denominado Separador de Placas Paralelas de Fluxo Cruzado, promovendo a separação do lodo, 

biogás e líquido clarificado. 

O efluente que sai do reator vai, por gravidade, para o tanque de aeração, um sistema de 

polimento final aeróbio constituído de um tanque de concreto armado com sistema de aeradores 

mecânicos de superfície que introduzem ar no líquido. Nessa etapa os efluentes passam por maior tempo 

de residência, garantindo a oxidação dos compostos orgânicos por meio da ação das bactérias aeróbias.  

Após o tanque de aeração, o efluente vai para um decantador, também chamado de clarificador, 

onde as partículas sólidas sedimentam, conferindo ao efluente uma diminuição de sua cor e turbidez. Os 

sólidos sedimentados, lodo, retorna ao tanque de aeração e o excesso de lodo desse tanque, vai para a 

prensa desaguadora, que por fim é depositado em caçambas que vão para o aterro sanitário.  

Ao sair do decantador o efluente passa pelo tanque de desinfecção, onde é dosado ácido para 

correção de pH e hipoclorito de sódio para remoção de coliformes. Após término desse tratamento, o 

efluente é lançado em um corpo receptor de classe 2.  

Para controlar a qualidade do efluente despejado, a empresa realiza análises mensais do efluente 

bruto, do efluente tratado, do corpo receptor a montante do lançamento e a jusante da zona de mistura. 

Os parâmetros analisados são estabelecidos pela resolução CONAMA 357, a qual estabelece limites 

máximos de lançamento para cada parâmetro, visando a preservação do corpo receptor. Ao analisar os 

resultados obtidos pelas análises mensais de 2017 e dos primeiros meses de 2018, foi observado que o 

parâmetro que se encontra com maior frequência fora do limite máximo estabelecido pela legislação, foi 

fósforo. 

Os parâmetros de projeto para dimensionamento da estação foram, vazão de efluente tratada 

pela estação, em trono de 1200 m³/dia ou 50 m³/h, possuindo um valor médio de DBO de 3000 mg/L e um 

pH variando entre 6,5 e 11, conforme o manual de operação da estação. 

4.2 ENSAIO PARA REMOÇÃO DE FÓSFORO POR PRECIPITAÇÃO QUÍMICA 

 

O teste de precipitação química foi realizado pelo teste de jarros, comumente chamado por seu 

nome em inglês Jar-Test, que tem como objetivo reproduzir as mesmas condições utilizadas durante o 

tratamento físico-químico em escala real. Para que isso ocorra, existem três fases fundamentais: agitação 

rápida que favorece a dispersão dos produtos químicos adicionados, agitação lenta que promove a 

agregação dos flocos formados e por fim um período de repouso em que ocorre a sedimentação dos flocos 

e a clarificação do líquido tratado. (ROSA, 2015). 

Foram coletadas amostras do efluente na saída do decantador da estação de tratamento da 

indústria estudada, as amostras foram levadas ao laboratório e submetidas às análises de cor aparente, 

turbidez e fósforo total, as metodologias utilizadas foram as do manual de procedimentos da empresa Hach, 

para o equipamento espectrofotômetro DR2800, utilizado na realização das análises. Em seguida as 

amostras foram submetidas ao ensaio de jar-test, realizado de acordo com a metodologia descrita por Di 

Bernardo (2002). As amostras tiveram seu pH ajustado em todos os jarros, mediante a adição de ácido 

sulfúrico ou hidróxido de sódio, até se encontrarem próximo a 6,5, valor ótimo para precipitação de fósforo 

por intermédio da aplicação de sais de alumínio como coagulante, conforme justificado no tópico 3.2.1.    
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As amostras foram dispostas em seis jarros, dois litros em cada, e então o equipamento teve sua 

rotação ajustada para 150 rpm, e imediatamente após o ajuste foi adicionado o coagulante (policloreto de 

alumínio a concentração de 18%), após um minuto de mistura rápida a rotação foi reduzida para 30 rpm 

para ocorrer a floculação, e os valores de pH  foram ajustados em todos os jarros, mediante a adição de 

volumes ácido sulfúrico para reduzir o pH e hidróxido de sódio para elevar, até se encontrarem próximo a 

6,5, valor ótimo para precipitação de fósforo por intermédio da aplicação de sais de alumínio como 

coagulante, conforme justificado no item 3.2.1 deste trabalho. Por fim o aparelho foi desligado, permitindo 

a sedimentação dos flocos, e após 30 minutos foram coletadas as amostras para análise de cor, turbidez e 

fósforo, seguindo as mesmas metodologias utilizadas anteriormente para análise do efluente da saída do 

decantador. As dosagens de coagulante variaram entre 0,25 e 2,5 mL/L, do PAC comerciam (18%), o que 

equivale a concentrações de 0,045 mg/L a 0,45 mg/L de Al³⁺. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após a realização dos ensaios, os resultados obtidos foram lançados em uma planilha de excel 

para que pudessem ser analisados. Os resultados médios obtidos paras as amostras brutas, coletadas na 

saída do decantador, estão expressos na tabela 2. 

 

Caracterização do Efluente na Saída Decantador 

Cor Turbidez Fósforo Total pH 

303 PtCo 19 NTU 27,45 mg/L 8,78 

Tabela 3: Caracterização das Amostras Brutas. 

 
Ao adicionar o policloreto de alumínio (PAC), notou-se que os pHs das amostras reduziram de 

forma diretamente proporcional aos volumes de coagulante adicionados, quanto maior a dosagem maior 

foi a redução, sendo assim, foi necessário a adição de ácido sulfúrico para reduzir o pH nos três primeiros 

jarros e foi adicionado hidróxido de sódio para elevar o pH nos demais jarros, até que todos ficassem 

próximo a 6,5. 

Assim como foi feito para a amostra bruta, os valores de cor e turbidez de cada um dos jarros 

após o ensaio foram analisados, e foi feita uma média de remoção desses parâmetros, obtendo os 

resultados expressos na Tabela 4. 

 

 

Coagulante 

(mg/L) 

Cor (%) Turbidez 

(%) 

0.045 91% 85% 

0.09 91% 91% 

0.18 90% 88% 

0.27 88% 78% 

0.36 83% 70% 

0.45 77% 55% 

Tabela 4: Remoção de Cor e Turbidez em função da dosagem de coagulante. 

  

 Para melhor visualização dos resultados obtidos, foi elaborado o Gráfico 1, com os valores da 

Tabela 4. No eixo y do Gráfico 1 estão os percentuais de remoção e no eixo x as dosagens de coagulante, os 

pontos azuis representam a remoção de cor e os vermelhos a remoção de turbidez. Nota-se então que para 
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remoção de cor e turbidez a dosagem ótima seria de 0,09 mg/L, atingindo 91% de remoção para cor e 

turbidez.  

 

 

Gráfico 1: Percentual de remoção de cor e turbidez em função das dosagens de coagulante. 

  

 

 
Para a remoção de fósforo, o experimento se mostrou extremamente eficiente para todas as 

dosagens, removendo mais de 96% da concentração de fósforo total, atingindo valores inferiores a 1 mg/L 

em todos os jarros, sendo este o limite de medição da curva programada no equipamento 

espectrofotômetro DR 28000. A concentração inicial de fósforo total era média 27,45 mg/L, com a adição 

de 0,045 mg/L de coagulante, a concentração de fósforo total caiu bruscamente para o valor médio de 0,8 

mg/L, para a dosagem de 0,09 mg/L a concentração de fósforo média foi de 0,7 mg/L e para as dosagens de 

0,18 a 0,45 mg/L, as concentrações de fósforo foram próximas de 0,00 mg/L, conforme mostra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Remoção de fósforo total em função das dosagens de coagulante. 
 

Foi possível notar, visualmente, a geração de lodo em decorrência da sedimentação dos sólidos 

precipitados, como mostra a Figura 4, e é possível notar uma relação direta entre a quantidade de 

coagulante aplicada e o volume de lodo gerado. O gerenciamento e disposição deste lodo geram custos, 

então quanto maior for a dosagem mais caro será, além dos custos com os produtos químicos.  

 

 

 

Figura 4: Ensaio de precipitação química realizado no Jar Test. Fonte: Autor. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O estudo realizado mostrou que, para o caso da indústria de refrigerante, o tratamento por 

precipitação química, com utilização de sais de alumínio como coagulante, é eficiente para remoção não só 

do fósforo total, que é o principal objetivo do trabalho, mas também de cor e turbidez. 

Porém como a concentração de fósforo total chegou a resultados inferiores a faixa de medição do 

método, não foi possível comparar as eficiências das diferentes dosagens, afim de encontrar a dosagem 

ótima para remoção de fósforo total. A dosagem ótima será aquela capaz de enquadrar o efluente nas 

exigências da legislação, com o menor custo, ou seja, gastando a menor quantidade de coagulante e 

gerando a menor quantidade de lodo possível, garantindo a qualidade do efluente. 

Para garantir a formação e sedimentação dos flocos com um tempo de detenção menor do que o 

dos testes de bancada, deve ser adicionado polímero aniônico, primeiramente será dosado o coagulante 

(PAC), depois ácido ou soda para corrigir o pH, e depois o polímero para auxiliar na formação dos flocos.  

Portanto, com a adoção dessa nova etapa de tratamento, espera-se que o efluente tratado 

atenda a 100% das exigências da legislação ambiental vigente, não alterando a qualidade do corpo receptor 

classe II, conforme os padrões estipulados pelas Resoluções CONAMA 357 E 430. 
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