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 RESUMO: O tratamento de efluente industrial é fundamental para auxiliar na 
conservação dos recursos hídricos, pois o mesmo possui características altamente 
poluidoras. Nesse sentido, tem-se como objetivo deste trabalho, realizar ensaios de 
coagulação, floculação e decantação em efluente oriundo de uma indústria de 
reciclagem de PET (Politereftalato de Etileno) buscando a adequação do tratamento 
para atendimento aos padrões da Resolução n. 430 (CONAMA, 2011). Para 
verificação da eficiência do processo, realizou-se processo físico-químico de 
coagulação, floculação e sedimentação, para diferentes faixas de pH e dosagens do 
coagulante sulfato de alumínio. A melhor eficiência encontrada no estudo foi obtida 
para 4.350 mg/L de sulfato de alumínio e pH de 11,58, onde foi possível obter 87% 
de remoção de DBO. No entanto, os resultados mostraram que é necessário realizar 
estudos de tratamentos alternativos para que além de adequar os parâmetros 
estabelecidos por lei, haja a redução de custos na operação da estação de 
tratamento de esgoto (ETE).  
 

ABSTRACT: Industrial wastewater treatment is fundamental to assist water 
resources conservation, since those have highly polluting properties. In that context, 
this study’s objective is to perform coagulation, flocculation and decantation tests 
in wastewater from a PET (Polyethylene Terephthalate) recycling industry, aiming to 
adjust its treatment method to meet the standards on Resolution no. 430 (CONAMA, 
2011). To verify the process efficiency, a physical-chemical process of coagulation, 
flocculation and sedimentation was carried out, for different pH ranges and dosages 
of aluminum sulfate coagulant. The best efficiency found in the study was obtained 
for 4.350 mg / L of aluminum sulfate and a pH of 11.58 it was possible to obtain 87% 
of BOD removal. However, the results showed that alternative treatment methods 
are required to meet the standards established by law and there are cost reduction 
in the operation of the sewage treatment plant. 
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    1. INTRODUÇÃO 

Os danos ambientais decorrentes de atividades humanas são bastante preocupantes, pois tanto a 

vertente dos aspectos construtivos quanto as atividades humanas, podem causar efeitos negativos ao meio 

ambiente. Quanto aos impactos, estes devem ser observados desde o processo produtivo até o fim da vida 

útil dos produtos (SÁNCHEZ, 2015).   

Tratando-se de materiais plásticos os efeitos negativos causados podem ser diversos, pois são 

materiais compostos por polímeros sintetizados a partir do petróleo. Quando este material se encontra nos 

lixões a maior problemática está na queima descontrolada, já quando está disposto no aterro sanitário o 

mesmo dificulta a compactação (FONSECA, 2013). 

São grandes os impactos ambientais causados ao meio ambiente pelos plásticos, em especial o PET 

(Politereftalato de Etileno), principalmente pelo grande volume gerado e o tempo de decomposição deste 

material, visto que ele não é biodegradável. Ele é formado através da reação entre o ácido tereftalato e o 

etilenoglicol, sendo ambos subprodutos da indústria petroquímica (MARAGON, 2016). 

Para minimizar os impactos ambientais, tem-se procurado alternativas viáveis para evitar a 

disposição final deste material, sendo uma delas a reciclagem. Este processo é vantajoso tanto para a 

recicladora deste material quanto para a empresa que compra esta matéria-prima reciclada, pois além dos 

aspectos financeiros a imagem da empresa que utiliza matéria reciclada é beneficiada. Porém para se obter 

sucesso no processo de reciclagem, precisa-se trabalhar em conjunto com uma boa coleta, separação e 

adoção de uma tecnologia de reciclagem que satisfaça um mercado diferenciado (FORMIGONI; CAMPOS, 

2012). 

Na reciclagem industrial de material PET, assim como em processos industriais tradicionais ocorre 

a geração de efluentes líquidos, os quais devem ser tratados de maneira adequada, pois possuem diversos 

parâmetros que apresentam características prejudiciais ao meio, principalmente se tratando de Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) (CASALI, 2011). Os efluentes que serão 

despejados em corpos hídricos devem possuir um tratamento que adeque seus parâmetros conforme a 

Resolução nº 430 (CONAMA, 2011), a qual define os padrões de lançamento de efluentes em corpos d'água 

receptores. 

Porém, quando existe o tratamento de efluentes em determinada indústria e o mesmo não se torna 

eficiente devido as características do efluente é necessário reajustar o tratamento. Um ajuste a ser feito é 

testar a combinação dos processos de adequação do pH juntamente com o processo de coagulação, para 

que se possa encontrar a melhor formação de precipitado (GUTERRES et al., 2018). 

Diante do que foi exposto, observou-se a importância de se realizar estudos que buscam investir 

em um sistema de tratamento de efluentes de uma indústria de reciclagem de plástico do tipo PET, onde seu 

sistema de ETE compacta não está tratando o efluente de forma a atingir os parâmetros desejados. 

2.OBJETIVO 

Realizar ensaios de coagulação, floculação e decantação em efluente oriundo de uma indústria de 

reciclagem de PET buscando a adequação do tratamento para atendimento aos padrões da Resolução n. 430 

(CONAMA, 2011).  

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 TRATAMENTO DE EFLUENTE INDÚSTRIAL  
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Conforme a NBR 9.800 (ABNT, 1987), efluente líquido industrial é todo despejo líquido proveniente 

do estabelecimento industrial, compreendendo efluentes de processo industrial, águas de refrigeração 

poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto doméstico. 

Os processos de tratamento de efluentes podem ser compostos pelas seguintes etapas: tratamento 

preliminar, primário, secundários e terciário, sendo o terciário utilizado quando se é necessário realizar a 

desinfecção do efluente (AMARAL; SANTOS, 2017). 

Para definir quais serão os processos adotados em um sistema de tratamento de efluentes 

industriais devem ser testadas e utilizadas diversas operações unitárias dos processos de tratamento, pois os 

métodos de tratamento variam de acordo com a natureza dos poluentes a serem removidos (GIORDANO, 

2004). 

Para maior eficiência de tratamento é importante realizar um pré-tratamento no efluente industrial 

que geralmente é feito por métodos físicos, pois minimiza os custos das etapas subsequentes e dos reagentes 

que serão utilizados nos processos químicos (SILVA, 2015). 

O processo de tratamento físico-químico realiza a remoção de sólidos por meio do mecanismo de 

sedimentação, o qual pode ser potencializado pela coagulação e floculação tendo como consequência a 

redução da Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO), as quais 

representam respectivamente a quantidade de oxigênio utilizado para estabilizar a matéria orgânica 

presente na água que seja biodegradável e a quantidade de oxigênio necessário para estabilizar a matéria 

orgânica total presente na água. Valores elevados de DBO e DQO podem indicar maior concentração de 

poluentes (BERTONCINI, 2008). 

Com a sofisticação dos sistemas de tratamento de efluentes, as ETE’s compactas tornaram-se uma 

opção para empreendimentos que não possuem área suficiente para implantação de um sistema de 

tratamento convencional. Os custos de implantação de manutenção são mais elevados, mas o espaço do 

sistema de tratamento é menor (HARAGUCHI et al., 2014). 

Para que seja possível ocorrer o tratamento adequando do efluente na ETE compacta é 

fundamental realizar a análise do tipo de efluente gerado para se avaliar o quanto esse tratamento será 

eficiente, para que possa estar de acordo como as normas vigentes, nos âmbitos federal, estadual e 

municipal, evitando prejuízos tanto econômicos quanto da imagem do empreendimento (BRASIL, 2015). 

3.2 CARACTERÍSTICAS DO EFLUENTE DE INDÚSTRIA DE RECICLAGEM DE PET 

Os efluentes gerados por indústria de reciclagem de PET devem ser tratados de maneira adequada 

para que possam ser lançados no corpo hídrico, obedecendo as respectivas legislações vigentes, sejam estas 

municipais, estaduais ou federal. Para que se possa atender as legislações quanto ao lançamento de 

efluentes, deve-se primeiramente realizar a caracterização do mesmo, pois todas as decisões relevantes ao 

tratamento serão fundamentadas nesta etapa (DANTAS et al., 2009). 

Quanto à análise das características do efluente industrial da reciclagem de PET, devem ser 

observados os teores de sólidos, turbidez, alcalinidade, metais pesados, Demanda Química de Oxigênio 

(DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), nitrogênio e pH, dentre outras características que estão 

dispostas na legislação vigente. Os valores de DQO e DBO podem variar diariamente, pois dependem das 

características dos materiais plásticos, podendo haver presença de matérias químicas tais como: pigmentos 

de tinta aliado a resíduo de orgânico que estão presentes nos PET’s (CASALI, 2011).  

Em um estudo realizado por Silva (2015) em uma indústria de reciclagem de PET’s, os efluentes 

gerados apresentaram alta DQO, turbidez, cor e sólidos totais, sendo que a parcela de sólidos sedimentáveis 

foi muito inferior à parcela de sólidos dissolvidos.  

Essas características do efluente de indústria de reciclagem de PET se deve ao fato de durante o 

processo produtivo ocorrer à lavagem das matérias-primas. As embalagens a serem recicladas são oriundas 
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de diversos lugares e por este motivo nem sempre o efluente possui as mesmas características (FERREIRA, 

2017). 

O sistema de tratamento de efluente na reciclagem de PET, pode conter diferentes processos de 

tratamento, pois as características dos resíduos presentes no PET são variáveis, no entanto o tratamento tem 

como principal função realizar a remoção de sólidos em suspensão e material graxo, os quais elevam os 

custos de tratamento (FERREIRA, 2017). 

3.3 PROCESSOS DE TRATAMETO FÍSICO-QUÍMICO PARA REMOÇÃO DE SÓLIDOS E TURBIDEZ 

O tratamento físico-químico está baseado na separação de partículas coloidais em suspensão na 

fase liquida por meio da coagulação, floculação de sedimentação (RIBEIRO, 2018). Para otimizar a coagulação 

é necessário selecionar um coagulante ótimo ou até mesmo a mistura de coagulantes, pois é essencial para 

aprimoramento do processo (ANJOS, 2016). A dosagem do coagulante e a melhor faixa de pH também devem 

ser averiguadas. 

3.3.1 Coagulação 

O processo de coagulação é fundamental no processo de tratamento físico-químico, onde é 

adicionado um reagente químico podendo este ser sais de alumínio ou de ferro, tendo com finalidade 

desestabilizar as partículas coloidais e/ou suspensas formando partículas maiores por meio da floculação 

(RIBEIRO, 2018). 

3.3.2 pH 

O pH é um importante parâmetro quando se trata de tratamento de efluente, pois influencia na 

eficiência dos processos de coagulação e floculação, principalmente quando se aplica como coagulante o 

sulfato de alumínio, sendo necessário adequar o efluente a um faixa de pH (ANJOS, 2016). 

3.3.3 Floculação 

O processo de floculação ocorre devido aos resultados das colisões de partículas as quais passam 

pelo aumento de tamanho, podendo ser classificadas em micro floculação, ou seja, quando ocorre a 

agregação das partículas por movimento Browniano e a macro floculação que ocorre quando a agregação 

das partículas é dada por indução do gradiente de velocidade e agitação do efluente que as partículas a serem 

floculadas (ANJOS, 2016). 

A eficácia da floculação pode ser medida através da redução de diversos parâmetros tais como: 

turbidez, sólidos suspensos, espécies orgânicas dissolvidas e cor. Os estudos mostram que na maioria dos 

casos mais de 90% desses parâmetros podem ser removidos em condições ótimas de adição de coagulantes 

convencionais (ANJOS, 2016). 

 

3.3.4 Sedimentação 

A etapa de sedimentação é o termo aplicado à separação de partículas suspensas, as quais são mais 

densas que a água, nesse processo é possível de se remover areia, sólidos suspensos totais, flocos biológicos 

e químicos. A sedimentação em muitos estudos é usada para clarificar o efluente, no entanto, é produzido 

lodo com concentrações elevadas de sólidos os quais possam ser manuseados facilmente (METCALF; EDDY, 

2015). 

4. METODOLOGIA 

4.1 Caracterição do empreendimento 
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A empresa estudada possui como atividade principal a reciclagem de garrafas PET e está localizada 

no Estado de Goiás. Funciona das 22 horas às 17 horas, consumindo em média 30 m³ de água por dia 

proveniente de um poço artesiano existente na propriedade. Esse mesmo volume é convertido em efluente 

ao final do processo produtivo. Para o tratamento do efluente foi adquirida uma ETE compacta, porém os 

resultados não têm sido satisfatórios, pois o efluente tratado não atende ao padrão de lançamento e está 

sendo coletado diariamente por um caminhão para posterior encaminhamento a uma empresa de 

tratamento de efluentes de um município próximo. 

 

 O efluente gerado é proveniente do processo de produção que envolve várias etapas, conforme 

demonstrado na Figura 1. 

 
FIGURA 1: Etapas do processo produtivo da empresa de reciclagem de garrafa PET  

FONTE: Autoria própria. 

 

A chegada da matéria-prima na empresa ocorre em fardos compactados de garrafas PET, estes são 

desmanchados e o material é encaminhado a uma esteira, na qual os funcionários fazem uma triagem manual 

do material, antecedendo a triagem mecânica. Logo em seguida acontece a lavagem, que é dividida em duas 

etapas: uma onde é retirada a terra e a seguinte, onde o material é triturado e continua sendo lavado.  

A próxima etapa é um tanque de decantação, onde ocorre a separação por densidade e os rótulos 

e tampas são retirados do processo produtivo. Posteriormente é feito um banho químico num reator com 

temperatura em torno de 70ºC utilizando água, soda cáustica e detergente para que a cola utilizada nos 

rótulos seja removida do PET. A soda cáustica e o detergente utilizado precisam ser retirados do material, 

por isso ele passa por mais duas lavagens: a primeira utiliza um tanque com água a temperatura ambiente e 

a segunda um reator com a água em torno de 70º C. 
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Concluída a separação, o PET triturado, conhecido como flakes, é encaminhado para uma secadora, 

onde além da secagem, ele é separado por flakes transparentes e flakes coloridos, que são os produtos finais 

da empresa. Estes são vendidos à outras empresas como matéria prima para produção de novos produtos 

que utilizam PET. 

Na Figura 02, podemos ver como é a entrada de água e saída de efluente nesse processo produtivo.  

 
FIGURA 2: Entrada de água e saída de efluente no processo produtivo da empresa de reciclagem de PET  

FONTE: Autoria própria. 

 

Nas três primeiras etapas do processo produtivo, que são a chegada da matéria-prima, triagem 

manual e triagem mecânica não há entrada de água e nem saída de efluente. A água começa a ser utilizada 

e o efluente gerado a partir da etapa da primeira lavagem até a passagem pelo último tanque de decantação. 

Cada etapa do processo produtivo utiliza água independente da outra unidade, isto é, a água 

recircula dentro da própria unidade, sendo repassado de uma unidade para o outra apenas o PET. O efluente 

gerado é descartado somente após o encerramento de 1 ou 3 dias do ciclo de produção diário (22 horas às 

17 horas). 
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A primeira e segunda lavagem são as etapas que geram o efluente mais carregado devido à 

quantidade de sujeira que é retirada da matéria prima, por isso são trocadas diariamente. Nessa etapa do 

processo não precisa de uma água inicial totalmente limpa, porém ela não pode saturar para não impedir a 

lavagem. Ambas as etapas, possuem reservatórios distintos que permitem que água recircule na unidade. 

O primeiro tanque de decantação possui um mecanismo que permite que a água recircule dentro 

dele mesmo, não sendo necessário a instalação de um reservatório. A água também é trocada diariamente 

nesta etapa, pois ela antecede a etapa do banho químico, que precisa que o material chegue em boa 

qualidade. 

No banho químico, na água de entrada são adicionados soda cáustica e detergente para garantir a 

retirada da cola usada para grudar os rótulos no PET. Essa água recircula durante 3 ciclos diário de produção, 

com o auxílio do reservatório. 

Saindo do banho químico, o material precisa passar por outras lavagens para retirar a soda e 

detergente utilizados na etapa anterior. Portanto, ele passa por uma lavagem simples inicial e uma lavagem 

no reator para garantir a retirada da soda cáustica e do detergente. As duas etapas possuem um reservatório 

cada, que possibilita que a água recircule. 

A última etapa que utiliza água é o último tanque de decantação. O tanque possui um mecanismo 

que permite que a água recircule dentro dele e ao final de 1 ciclo diário de produção ela é encaminhada ao 

primeiro tanque de lavagem para ser reaproveitada no ciclo de produção diário seguinte, por estar mais 

limpa. 

Ao final do ciclo diário de produção, todas as etapas onde a água será trocada, encaminham seu 

efluente para um único tanque presente na indústria, onde é feito um tratamento preliminar para retirada 

de sólidos grosseiros. Na indústria uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) compacta realiza 

tratamento por coagulação, floculação e sedimentação, utilizando o policloreto de alumínio como coagulante 

e com parâmetros da Tabela 01. Os operadores desta ETE fizeram diversos testes, mas não conseguiram 

eficiência necessária e atualmente todo o efluente gerado na indústria é encaminhado para tratamento 

terceirizado, sendo transportados por caminhões pipas.  

 

TABELA 01: Dados da estação de tratamento de efluentes compacta 

Gradiente de Velocidade Mistura Rápida 400 s^-1  

Tempo Mistura Rápida 30 s 

Gradiente de Velocidade Mistura Lenta 157,81 s^-1  

Tempo Mistura Lenta 11 min 

Tempo de Sedimentação 29 min 
                                                                                                                                                                           FONTE: Autoria Própria  

  

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE BRUTO 

Foram coletadas amostra do efluente bruto no final de todo o processo de produção, 

posteriormente ele foi levado ao Laboratório de Saneamento da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da 

Universidade Federal de Goiás para sua caracterização, sendo realizadas as análises de cor, turbidez, pH, 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e alcalinidade. 

4.3 TRATAMENTO NO JAR TEST 

Realizou-se ensaios de  Jar Test do efluente bruto  onde foi feita a simulação da ETE compacta da 

empresa, adotando os mesmos parâmetros para as fases de mistura rápida, mistura lenta e tempo de 

sedimentação, conforme apresentados na Tabela 01. 
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No primeiro momento foram realizados testes variando as concentrações do coagulante sulfato de 

alumínio de 1.500 mg/L a 5.500 mg/L. Com os resultados de cor e turbidez para as diferentes concentrações, 

foi escolhida a faixa que apresentou os melhores resultados e os testes foram repetidos graduando essa faixa, 

buscando a melhor concentração de sulfato de alumínio. Durante esses ensaios não houve alteração no pH, 

sendo os ensaios realizados com o pH que se encontrava o efluente bruto. 

Definida a concentração de coagulante, foi feita a variação do pH do efluente bruto entre 9 e 12,55 

para se identificar o pH com melhores resultados. 

4.4 AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO COM BASE NA RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011 

Definido a concentração de coagulante e faixa de pH que apresentaram melhores resultados, foi 

realizado um novo ensaio no Jar Test e coletadas amostras do efluente tratado para se proceder com as 

análises de cor, turbidez, pH, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5) e alcalinidade. Com os resultados das análises foi feito uma comparação com os limites permitidos 

pela Resolução nº 430 (CONAMA, 2011) para avaliar a eficiência do tratamento em questão.  

5. RESULTADOS  

5.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO EFLUENTE BRUTO 

O efluente bruto foi caracterizado e os resultados das análises físico-químicas encontram-se na 

Tabela 02. 

TABELA 02: Caracterização do efluente 
bruto 

Parâmetro Resultado  

Cor 70000 mg/L de PtCo 

Turbidez  32.200 NTU  

pH 5,62 

Temperatura 22,2 ºC 
                                                                                                                             FONTE: Autoria Própria  

 

O efluente com essas características ocorre na maior parte do tempo, porém a cada 03 dias ele 

muda suas características devido a mistura de um efluente de uma das etapas do processo produtivo, onde 

há adição de soda cáustica. A Tabela 03 apresenta as características do efluente quando ocorre esta situação. 

TABELA 03: Caracterização do efluente 
bruto nos dias que há efluente com 

adição de soda cáustica 

Parâmetro Resultado  

Cor 20600 mg/L de PtCo 

Turbidez  7450 NTU 

pH 12,98 

Temperatura 22,1ºC 
                                                                                                                             FONTE: Autoria Própria  
  

Os ensaios no Jar Test foram realizados utilizando o efluente caracterizado na Tabela 02, pois o 

mesmo é gerado mais frequentemente e apresenta os maiores valores de cor e turbidez.  

 

5.2. ENSAIOS JAR TEST 
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O efluente tratado no Jar Test variando as concentrações de coagulante entre 1500 mg/L a 5500 

mg/L apresentou os resultados para cor e turbidez conforme a Tabela 04 e o Gráfico apresentado na Figura 

02. 

TABELA 04: Caracterização do Efluente Tratado para as diferentes 
concentrações de coagulante 

Concentrações Coagulante (mg/L) 
Cor (mg/L 
de PtCo) 

Turbidez 
(NTU) 

pH 

1500 31600 20700 4,64 

2000 18700 15700 4,36 

2500 10000 1102 4,10 

3000 8200 1051 4,02 

3500 6200 919 3,89 

4000 5500 872 3,85 

4250 1510 504 4,3 

4500 1530 521 4,38 

4750 1570 527 4,38 

5000 1740 604 4,37 

5250 1720 583 4,33 

5500 17110 612 4,3 
                                                                                                                                                                           FONTE: Autoria Própria  
 

 
FIGURA 2: Caracterização do Efluente Tratado para as diferentes concentrações de coagulante 

FONTE: Autoria própria. 
 

Observou-se que os melhores resultados encontrados foram para as concentrações de 4.250 mg/L 

e 4.500 mg/L, apresentando valores de cor de 1.510 e 1.530 mg de PtCo/L, respectivamente, e 504 e 521 

NTU para turbidez, respectivamente. A medida que a concentração de coagulante foi aumentando, os valores 

de cor e turbidez foram diminuindo até atingir a concentração de 4.500 mg/L, após essa concentração ao 

aumenta-la, os valores de cor e turbidez também começaram a aumentar. 

A partir desses resultados, o efluente foi submetido ao novo ensaio no Jar Test graduando essa 

faixa, variando as concentrações de coagulante de 50 em 50 mg/L. Os resultados encontrados podem ser 

observados na Tabela 05 e no gráfico presente na Figura 03. 

 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500
Concentração de Sulfato de Alumínio (mg/L)

Caracterização do efluente tratado para as diferentes 
concentrações de coagulante

Cor

Turbidez



E. Silva; J. Carmo; k. Cruvinel; R. Cuba                REEC – Revista Eletrônica de Engenharia Civil. Vol XX-  nº X  ( 2019) 

 

TABELA 05: Caracterização do Efluente Tratado para as diferentes concentrações de 
coagulante 

Concentrações Coagulante (mg/L) 
Cor (mg/L de 

PtCo) 
Turbidez 

(NTU) 
pH 

4250 1510 504 4,3 

4300 1330 420 4,44 

4350 1090 365 4,44 

4400 1210 402 4,46 

4450 1230 396 4,45 

4500 1710 612 4,38 
                                                                                                          FONTE: Autoria Própria 

 

FIGURA 3: Caracterização do Efluente Tratado para as diferentes concentrações de coagulante 
FONTE: Autoria própria. 

 

Como pode-se observar, o melhor resultado foi para a concentração de coagulante igual a 4.350 

mg/L, apresentado uma cor de 1.090 mg de PtCo/L e turbidez de 365 NTU. Sendo assim, o próximo ensaio 

no Jar Test foi realizado mantendo essa concentração fixa e variando o pH para avaliar o melhor resultado. 

Porém, nesses ensaios, o tempo de sedimentação utilizado foi de 1 hora, pois o tempo de sedimentação de 

29 min não foi suficiente. Os resultados deste ensaio encontram-se na Tabela 06. 
 

TABELA 06: Caracterização do Efluente Tratado mantendo a concentração de coagulante em 4,35 g/l e 
variando o pH 

pH inicial 
Concentrações 

Coagulante 
(mg/L) 

Cor 
(mg/L 

de 
PtCo) 

Turbidez 
(NTU) 

pH 

9 4350 1010 170 4,78 

9,5 4350 6910 136 4,98 

10 4350 5610 128 5,11 

10,51 4350 5110 123 5,4 

11 4350 620 121 5,34 

11,58 4350 250 108 6,45 

12 4350 1060 228 7,06 

12,46 4350 38300 5300 12,43 

12,55 4350 32400 4720 12,8 

                                                                                                                                                                        FONTE: Autoria Própria 
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 O pH do efluente bruto com valor de 11,58 foi o que apresentou melhores resultados. Como 

observado acima, os valores de pH abaixo de 10 e acima de 12 apresentaram altos valores de cor e turbidez. 

Sendo assim, ressalta-se que ao usar o sulfato de alumínio, o tratamento mais eficiente em relação a remoção 

de cor e turbidez é utilizando a concentração de 4.350 mg/L, pH do efluente bruto igual a 11,58 e o tempo 

de decantação de 1 hora, que ficou em desacordo com o tempo de sedimentação do projeto da ETE 

compacta. 

 

5.3 COMPARAÇÃO COM A RESOLUÇÃO CONAMA 430/2011 

 
O efluente submetido ao tratamento físico-químico que apresentou os melhores resultados foi 

caracterizado. Na Tabela 07 são apresentados os parâmetros do efluente tratado. 
 

TABELA 07: Caracterização do efluente 
tratado 

Parâmetro Resultado  

Cor 250 mg/L de PtCo 

Turbidez  108 NTU 

pH 6,45 

Alcalinidade 512 mg CACO3/L 

DBO 710 mg O2/L 

DQO 23.326 mg O2/L 
                                                 FONTE: Autoria Própria 

Para verificar a eficiência do tratamento na remoção de DBO e DQO foi realizada a comparação 

destes parâmetros dos efluentes bruto e tratado, onde se obteve DBO 5510 mg O2/L e a DQO de 23.680 mg 

O2/L para o efluente bruto. Sendo assim, o efluente tratado apresentou remoção de DBO de 87% e de DQO 

de 1,5%. A resolução CONAMA 430/2011 estabelece que a DBO do efluente tratado deverá ser de no máximo 

120 mg O2/L ou com remoção de DBO de no mínimo 60 %, portanto o tratamento atendeu a resolução e 

também ao Decreto Estadual do Estado de Goiás 1.745, de 06 de dezembro de 1979, que exige 60 mg/L ou 

remoção mínima de 80 %.  

 Quanto a diferença insignificante da DQO do efluente bruto em relação ao efluente tratado é 

justificada pela presença de materiais sólidos suspenso na amostra (AMARAL, 2013). Analisando a relação 

DBO/DQO obteve-se do efluente bruto um valor de 0,23 e para o efluente tratado esta relação é de 0,03. 

Estes valores indicam que o efluente possa ter elementos tóxicos ou de baixa biodegradabilidade o qual 

necessita-se de tratamentos adicionais (METCALF; EDDY, 2015). 

Ainda, devem ser realizadas análises de sólidos sedimentáveis para verificar se o efluente tratado 

apresenta menos de 1 mL/L/h, conforme limite estabelecido pela Resolução CONAMA 430/2011, uma vez 

que durante os ensaios no Jar Teste foi verificado a formação de uma grande quantidade de flocos. Deve-se 

considerar ainda que a Resolução n. 430 (CONAMA, 2011) também estabelece que o lançamento não poderá 

alterar a classe do manancial e a DBO do efluente tratado ainda é elevada, o que se exige uma análise 

criteriosa quanto a mudança na classe do manancial.  

Por estes motivos deve-se atentar a outras formas de tratamento, podendo ser utilizado o processo 

de tratamento físico-químico associado com processos de separação por membrana, processos oxidativos 

avançados, coagulação/floculação e adsorção, dentre outros (AMARAL, 2013).  
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6. CONCLUSÕES   

Por meio da determinação de uma faixa de dosagem de coagulante em combinação com a variação 

de pH encontrou-se a melhor condição para realizar o processo físico-químico, o qual obteve o melhor 

resultado com pH 11,58 e dosagem de sulfato de alumínio de 4.350 mg/L, tendo como medida de eficiência 

os parâmetros de cor e turbidez.  

A partir dos resultados encontrados, pôde-se comparar os padrões de lançamento da Resolução n° 

430 (CONAMA), e verificar a eficácia do tratamento com relação a remoção de DBO. Para fazer o lançamento 

do efluente em corpos hídricos, também deverá ser realizadas análises dos seguintes parâmetros: nitrogênio 

amoniacal, série de sólidos e sulfatos. 

Sabendo-se que a indústria gera em média até 30 m³ por dia, conclui-se que seriam utilizados 130,5 

Kg de sulfato de alumínio por dia, o que é economicamente inviável, pois seriam gastos aproximadamente 

R$ 15.660,00. Por isso, devem ser realizados ensaios com outros coagulantes em busca de melhores 

resultados econômicos aliados a tratamento complementares. Além disso, o último ensaio realizado no Jar 

Test para verificação da melhor faixa de pH, exigiu um tempo de 1 hora para sedimentação dos flocos, 

tornando o tratamento na ETE compacta nessa condição inviável, pois a mesma não possui área de 

sedimentação suficiente. Além do prejuízo econômico, a aplicação do sulfato de alumínio se mostra inviável, 

pois essa concentração gera uma quantidade muito grande de lodo que precisará ser disposta no aterro 

sanitário, se tornando um grande problema ambiental. 

É indicado novos ensaios de tratamentos complementares ao da ETE compacta, tendo como 

sugestão o processo oxidativo avançado, utilizando a combinação de peróxido de hidrogênio com radiação 

ultravioleta, pois mesmo proporciona a geração de radicais hidroxilas (*OH), tornando o efluente 

biodegradável ou aumenta a biodegradabilidade do efluente, melhorando desta forma a eficiência no 

tratamento do efluente.  
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