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RESUMO

RIBEIRO, Iuri. Aplicação de coagulantes e floculantes orgânicos alternativos no
pós-tratamento de efluente de laticínio. 2015. 75 páginas. Trabalho de Conclusão
de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) – Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Medianeira. 2015

A geração de efluentes tem se tornado um grande problema ambiental devido a
contaminação e poluição, principalmente, dos corpos receptores e devido a esse fato
vários tipos de tratamento de efluente tem sido empregados. Os diferentes tipos de
tratamentos devem ser escolhidos de acordo com as características físico-químicas
dos efluentes, e, dentre os tratamentos mais utilizados estão os processos de
coagulação e floculação, que utilizam substâncias coagulantes que agrupam as
moléculas possibilitando a decantação. Essas substâncias são, geralmente, a base
de ferro ou alumínio e acabam gerando lodos com grandes concentrações de íons
metálicos (Al+3 e Fe+3), tóxicos e de difícil disposição. Por isso, recentemente a
utilização de substâncias coagulantes provenientes de fontes orgânicas tem ganhado
atenção, uma vez que não ocorre a existência de metais residuais no efluente tratado
proveniente do coagulante, os lodos gerados não são tóxicos e são biodegradáveis,
passíveis de serem utilizados para adubação do solo, neste contexto o trabalho teve
por objetivo avaliar a viabilidade técnica do uso de substâncias orgânicas para o póstratamento de efluente de um laticínio. Além da avaliação dos coagulantes o trabalho
buscou otimizar a concentração utilizada das substâncias. A otimização ocorreu
através da utilização do planejamento experimental, com ensaios iniciais que
permitem observar o comportamento das respostas. Após os ensaios iniciais foram
feitos os ensaios do planejamento tipo DCCR, que permite a obtenção de uma
superfície de resposta, onde podem ser encontrados os valores ótimos. Com relação
às respostas foram obtidos, para o efluente, valores de pH, turbidez, DQO, ST e Cor
de 8,250,25, 25525 NTU, 2.188408 mg.L-1, 3.148232 mg.L-1 e 4.003380 Pt-Co,
respectivamente. Com a utilização de moringa oleífera, auxiliada pelas substâncias a
base de maracujá e quiabo, foi obtido um valor de remoção de 35% de turbidez, com
uma concentração de 2.045 ppm de MO, 2.393 ppm de Maracujá e 4 ppm de quiabo.
Foi obtida também uma redução de 80% da DQO, com uma concentração de 1.375
ppm de MO, 1.500 ppm de Maracujá e 2,5 ppm de quiabo. Já, com o uso da solução
a base de chia, também auxiliada por maracujá e quiabo, foram alcançados valores
de 87% de remoção de turbidez com uma concentração de 110 ppm de solução
coagulante (chia), ausência de Maracujá e 2,5 ppm de quiabo. Para a DQO ocorreu
uma remoção máxima de 65% utilizando 56 ppm para chia, 607 ppm para maracujá e
5 ppm para quiabo.

Palavras-chave: Moringa oleífera. Chia. Coagulação. Otimização. DCCR.

ABSTRACT
RIBEIRO, Iuri. Alternative organic coagulants and flocculants application in the
post-treatment of dairy effluent. 2015. 75 pages. Work Completion of course
(Bachelor of Environmental Engineering) - Universidade Tecnológica Federal do
Paraná. Medianeira, 2015.

The waste generation has become a major environmental problem because of
contamination and pollution, mainly from receiving bodies and due to this fact various
types of wastewater treatment has been employed. Different types of treatments
should be selected according to the physicochemical characteristic of the effluent, and
among the most widely used treatments are coagulation and flocculation processes,
which utilize substances that group coagulant molecules enabling decantation. These
substances are usually based on iron or aluminum, which end up generating sludge
with large concentrations of metallic ions (Al+3 e Fe+3), toxic and difficult disposal.
Therefore Recently use of coagulants substances from organic sources has gained
attention, since it does not occur the existence of residual metals in the treated effluent
from the coagulant, the generated sludge are nontoxic and are biodegradable, which
can be used for fertilizing from soil, in this context, the study aimed to assess the
technical feasibility of using organic substances for the post-treatment of effluent from
a dairy. Besides the evaluation of coagulants work sought to optimize the concentration
of the substance used. The optimization occurred by the experimental design, with
initial tests that allow us to observe the behavior of answers. After initial testing were
done planning the tests CCRD type, which allows obtaining a response surface where
the optimal values can be found. Regarding the responses were obtained for the
effluent pH value, turbidity, COD, ST and color 8,250,25, 25525 NTU, 2.188408
mg.L-1, 3.148232 mg.L-1 and 4.003380 Pt-Co, respectively. With the use of Moringa
oleifera, aided by passion fruit and okra, it was obtained by a removal of 35% in
turbidity, with a concentration of 2.045 ppm MO, 2.393 ppm Passion Fruit and 4 ppm
okra. It was also granted a 80% reduction of COD, with a concentration of 1.375 ppm
MO, 1.500 ppm Passion Fruit and 2,5 ppm okra. Already, for the solution based on
chia, also aided by passion and okra, were reached values of 87% removal of turbidity
with a concentration of 110 ppm of coagulant solution (chia), absence of passion fruit
and 2,5 ppm okra. For COD removal occurred a maximum of 65% using 56 ppm for
chia, 607 ppm to 5 ppm for passion fruit and okra.

Keywords: Moringa oleifera. Chia. Coagulation. Optimization. CCRD.
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INTRODUÇÃO

A água, amplamente utilizada nos processos produtivos, depois de seu uso,
incorpora diversos resíduos que modificam a qualidade da mesma, alterando suas
características físicas, químicas e biológicas, ocorrendo assim a geração de efluentes
líquidos industriais, esgotos domésticos ou sanitários, que são descartados, na
maioria das vezes, em corpos hídricos.
Quando o descarte de efluente ocorre de forma negligenciada ocorre a
inserção de patógenos, o aumento da demanda química e bioquímica de oxigênio
(DBO e DQO) e um grande aumento da presença de nutrientes como nitrogênio e
fósforo no meio. A inserção dessas substâncias acarreta em casos de poluição e de
contaminação nos corpos hídricos receptores, no solo e na atmosfera, influenciando
negativamente a vida dos seres vivos.
Devido a esses casos ocorre a existência de uma legislação para o controle
das atividades econômicas/sociais que impactam diretamente ou indiretamente no
meio ambiente. O atendimento a essa legislação faz-se necessário, pois, uma vez não
atendida incide a aplicação de penalidades, como multas, apreensões de
equipamentos, embargos de obras e paralizações de operações industriais e até
mesmo de instalações. A soma dos fatores explicitados acima torna necessário o
tratamento dos efluentes antes de sua disposição final.
No Brasil, em 2014, foram gerados cerca de 35,17 bilhões de litros de leite,
com uma geração estimada de efluente de cerca de 88 milhões de metros cúbicos.
Somente no estado do Paraná houve uma geração de cerca de 11 milhões de metros
cúbicos de efluente no ano de 2013. O efluente proveniente de laticínios possui alta
carga poluidora, uma vez que apresenta grande concentração de DQO e DBO de
óleos e graxas (OG) e de nutrientes.
Para o caso das agroindústrias os principais sistemas utilizados para o
tratamento de efluentes são baseados em operações físicas e processos químicos,
como: o gradeamento ou peneiramento, coagulação/floculação, sedimentação,
flotação, entre outros e, processos biológicos, principalmente as lagoas de
estabilização. Para os processos de coagulação são utilizados vários agentes
químicos, geralmente à base de ferro ou alumínio, que tem por finalidade
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desestabilizar as partículas coloidais possibilitando seu agrupamento e posterior
sedimentação.
O lodo formado após a decantação com a utilização de substâncias
coagulantes metálicas possui íons de ferro e/ou alumínio, são tóxicos e não
biodegradáveis, tornando-se um problema para o seu tratamento e disposição, bem
como para a saúde (LO MONACO et al., 2010; FERREIRA, 2012).
Como alternativa tem-se utilizado uma grande variedade de coagulantes
orgânicos, como a Moringa oleifera, a Quitosana, o quiabo (Abelmoschus esculentus),
a pectina proveniente da casca do maracujá (ALVES et al., 2014) e o amido, tanto o
amido natural de milho (MURAKAMI, 2011; MORUZZI; NAKADA, 2009) quanto o que
pode ser obtido através da utilização de cascas de batata e mandioca (ALVES et al.,
2014). Estes coagulantes apresentam baixa ou nenhuma toxicidade e menores custos
de utilização, além disso, sabe-se que o lodo gerado pelo processo apresenta
menores concentrações de íons metálicos, bem como menores volumes.
Estes lodos podem ser utilizados na grande maioria dos casos para a
adubação do solo, devido as suas características, tornando-se uma alternativa para a
minimização dos problemas decorrentes da utilização de coagulantes metálicos e
floculantes sintéticos.
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OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GERAL

Avaliar a viabilidade técnica da utilização de coagulantes e floculantes
orgânicos, derivados de Moringa oleífera (Moringa oleifera Lam), Quiabo
(Abelmoschus esculentus), Chia (Salvia hispanica) e Maracujá (Passiflora sp), para o
pós-tratamento físico-químico de efluente líquido de laticínio.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Caracterizar o efluente agroindustrial e avaliar a eficiência do processo de
coagulação/floculação através dos parâmetros físico-químicos: pH, cor,
turbidez, sólidos totais e matéria orgânica (DQO);



Determinar a dosagem mínima dos coagulantes e o pH ótimo de coagulação;



Comparar o desempenho, com base nos parâmetros físico-químicos
analisados, de cada planejamento de coagulação/floculação;



Determinar a concentração ótima dos coagulantes orgânicos e dos floculantes,
utilizando a ferramenta estatística de planejamento experimental.
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3.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

INDÚSTRIA DE LATICÍNIO VERSUS GERAÇÃO DE EFLUENTES

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014
foram produzidos no Brasil cerca de 35,17 bilhões de litros de leite, com um aumento
percentual de 2,7 em relação ao ano de 2013. Segundo o United States Department
of Agriculture (USDA, 2014) o Brasil ocupou a quinta posição no ranking mundial de
produção de leite. Neste mesmo ano (2014) a região Sul correspondeu a 34,7% da
produção brasileira anual, ocupando a primeira posição nacional. O estado do Paraná
ficou na terceira posição com relação aos principais estados produtores de leite,
perdendo apenas para o estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, apresentando
uma média de produção de 2.629 litros por vaca por ano (IBGE 2014).
Ainda, segundo o IBGE (2014), a maior produção municipal de leite foi
apresentada em um município do estado do Paraná, Castro, seguido por Piracanjuba
(GO) e Patos de Minas (MG). Dos 20 municípios com maior produção de leite quatro
foram paranaenses (2014), Castro (1ª posição), Carambeí (6ª posição), Marechal
Cândido Rondon (11ª posição) e Toledo (16ª posição), estando, estes dois últimos,
localizados na mesorregião do Oeste Paranaense. Tal região representou em 2010
2,8% da produção brasileira e 24% da produção paranaense (MEZZADRI, 2012).
Com enfoque na geração de efluente tem-se uma estimativa de que para cada
litro de leite beneficiado sejam gerados cerca de dois litros e meio de efluente,
chegando a casa dos 40 milhões de metros cúbicos ao ano de geração de efluente no
Brasil (CAMPOS et al., 2004 apud VILLA, 2007), seguindo essa mesma lógica tevese uma geração de cerca de 10,8 milhões de m³ de efluente em 2013, somente no
estado do Paraná.
Segundo a European Commission (2006) a geração de efluentes em
industrias de laticínio leva em consideração o tipo de produto fabricado, tendo uma
geração de cerca de 3 litros por quilo de leite processado para produtos brancos, como
leites, cremes e iogurtes, cerca de 4 litros por quilo de leite processado para produtos
amarelos, como manteigas e queijos e cerca de 5 litros por quilo de leite processado
para produtos especiais, como concentrados de leite, soro e produtos lácteos
desidratados.

5

Os principais pontos de geração de efluentes em indústrias de laticínio são:
lavagem e limpezas de caminhões, derramamento, vazamentos ou transbordamento
de tanques, perdas no processo produtivo e descarte de produtos, como soro ou leite
ácido, resultando em uma quantidade que varia de 1 a 6 litros de despejos para cada
litro de leite processado (CETESB, 2008).
Saraiva (2008) encontrou e separou coeficientes de geração de efluente para
cada atividade e produto de acordo com o volume de leite processado em um laticínio
de pequeno porte, resultando nos valores observados na Tabela 1. Todos os valores
da tabela acima são dados em litro de efluente por litro de leite processado.
Tabela 1 - Coeficientes de geração de efluente para atividade ou produto em um laticínio de
pequeno porte
Atividade ou produto
Recepção

Coeficiente de geração
0,243

Iogurtes

10

Manteigas

1,1

Queijos mussarela

2,32

Ricota

1,1

Requeijão em barra e em pote

1,4

Quando empregada em processos industriais a água incorpora diversas
substâncias químicas, e após ser descartada é caracterizada como efluente líquido
industrial. Segundo a Associação brasileira de normas técnicas (ABNT) – Norma
brasileira (NBR) 9.800/1987 é definido como efluente líquido industrial todo o despejo
líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de
processo industrial, águas de refrigeração poluídas (águas servidas de utilidades),
água pluviais poluídas e esgoto doméstico.
O descarte desses efluentes, em corpos hídricos ou solo, quando efetuado de
forma negligenciada pode representar grandes riscos para o meio ambiente, gerando
impactos que acabam afetando negativamente a vida dos seres vivos relacionados
com o meio (NOGUEIRA et al., 2010; SOLANA, 2014), e por este motivo torna-se
necessário o tratamento do efluente antes de sua disposição final.
Mesmo quando os efluentes líquidos apresentam nutrientes essenciais para
o desenvolvimento de microrganismo, plantas e animais, como nitrogênio e fósforo,
em excesso tornam-se poluentes, acarretando em sérios problemas, como, por
exemplo, a eutrofização dos corpos hídricos receptores (MARIA, 2008).
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3.1.1 Efluente proveniente de indústria de laticínio

A caracterização do efluente líquido é de grande importância para a escolha
do tipo de sistema de tratamento a ser adotado (BAUMGARTNER; SEGANFREDO,
2005). Os efluentes gerados pelos processos produtivos nas indústrias de laticínios
possuem altas concentrações de nutrientes, alto teor de conteúdos orgânicos e óleos
e graxas, mais especificamente, de acordo com Braile e Cavalcanti (1993), os
constituintes presentes no efluente industrial de laticínios incluem: substâncias
orgânicas associadas ao leite; detergentes e desinfetantes (higienização); areia,
poeira (limpeza e transporte); lubrificantes (manutenção), podendo ainda estar
presentes (açúcar, pedaços de frutas, essências, soro, leitelho, etc.). Sendo
caracterizados pela DBO, DQO, OGs, matéria sólida e nutrientes. Segundo Villa
(2007), o efluente proveniente deste tipo de indústria possui elevada DBO e DQO,
culminando em uma alta carga orgânica, e ao ser lançado sem tratamento adequado
reduz de maneira drástica a concentração de oxigênio dissolvido no corpo receptor,
alterando o equilíbrio do meio e colocando em risco o ecossistema.
A composição do efluente é influenciada significativamente pela gestão de
resíduos, clima, condições operacionais e demais fatores, dependendo muito do tipo
e do porte dos animais além da lactação e dieta de cada um deles (PATTNAIK et al.,
2007 apud FERREIRA, 2012). Segue-se logicamente que para a melhor escolha do
tipo de tratamento deve-se conhecer previamente suas características mais
importantes, sendo estas as que limitam os tipos de tratamento e/ou estão descritas
em legislação. (NUNES, 2004). Apesar da dificuldade de obtenção de valores os
principais parâmetros dos efluentes brutos que podem ser considerados são
apresentados abaixo, Tabela 2:
Tabela 2 - Valores para os principais parâmetros do efluente bruto proveniente de laticínio
Parâmetros

Unidades

Faixa de valores

DQO

mg.L-1

500 - 4.500

DBO5

mg.L-1

450 - 4.790

OG

mg.L-1

35 - 500

pH

-

5,3 - 9,4

Sólidos Suspensos
Temperatura

mg.L-1
°C

24 - 5.700
12 - 40

Fonte: Adaptado de Environment Agency of England and Wales
(2000) apud CETESB (2008)
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3.2

TRATAMENTO DE EFLUENTES DE LATICÍNIOS

O tratamento dos efluentes é geralmente feito por sistemas que incorporam
várias

operações

unitárias

físicas

e

processos

químicos

e

biológicos

(BAUMGARTNER; SEGANFREDO, 2005; VAZ, 2009). No tratamento primário
ocorrem operações físicas e processos físico-químicos, visando remover sólidos em
suspensão sedimentáveis, parte da matéria orgânica em suspensão, material coloidal,
cor turbidez, entre outros (SANTOS et al., 2009; VILLA, 2007).
As operações unitárias físicas são aquelas que estão baseadas em conceitos
físicos, sendo constituídas por operações de separação, mistura, sedimentação,
flotação, etc. Já os processos químicos consistem na remoção de contaminantes e
poluentes através de reações químicas, alguns exemplos são: precipitação química,
adsorção, troca iônica. Os processos biológicos são aqueles em que ocorre o
tratamento por atividade biológica, sendo os principais exemplos: lodos ativados,
filtração biológica, digestão anaeróbica de lodo, entre outras (PUNMIA; JAIN, 2002
apud LIED, 2012).
Os processos químicos ou físico-químicos visam remover, principalmente,
materiais coloidais, cor, turbidez, odor, ácidos, álcalis, metais pesados e, óleos e
graxas. Dentre os mais utilizados tem-se a coagulação seguida de floculação,
considerando-se sua alta eficiência e baixo custo, comparado com outros tipos de
tratamento

(BAUMGARTNER;

SEGANFREDO,

2005;

VAZ,

2009).

Quando

necessário o tratamento físico-químico (tratamento primário) como a coagulação e
sedimentação, pode preceder os processos biológicos, tendo em vista a grande
variação da carga orgânica de alguns tipos de efluente (SANTOS et al., 2009; VILLA,
2007).
O tratamento secundário está baseado em processos biológicos que visam
remover matéria orgânica em suspensão, que não foi removida no tratamento
primário, e matéria orgânica solúvel (sólidos dissolvidos), podendo remover nutrientes
e patógenos (METCALF; EDDY, 2003).
O tratamento de efluentes de indústrias de laticínios é baseado principalmente
em processos biológicos (tratamento secundário), tendo como objetivo a remoção da
matéria orgânica, através do metabolismo de microrganismos, sendo possibilitado
pelo grande percentual de matéria orgânica de fácil degradação (SANTOS et al.,
2009). Para esse tipo de tratamento são utilizados, geralmente, processos anaeróbios,
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sistema de lagoas aeróbias, lodos ativados e suas variações, filtros biológicos de alta
taxa e discos biológicos rotativos (biodiscos) (SCARASSATI et al., 2003).

3.3

TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO: COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO

O tratamento físico-químico de coagulação/floculação possui o objetivo de
remover as partículas coloidais, aquelas cujo diâmetro está entre 0,001 m e 1 m
(LORA, 2001), principais causadoras de cor e turbidez. Após a coagulação que é a
etapa química do processo, as partículas/flocos apresentam tamanho variando entre
0,5 e 5 m, na fase de floculação, etapa física do processo, há formação de flocos
maiores que variam de 100 a 5.000 m (BASSIN; DEZOTTI, 2008). O tratamento por
coagulação também reduz a demanda química de oxigênio (DQO) (SOLANA, 2014).
A turbidez está associada, geralmente, ao impedimento da passagem da luz,
acarretando na diminuição dos processos fotossintéticos nos corpos hídricos (SILVA
et al., 2004), principalmente pela dispersão e absorção da luz. Pode ser definida como
o grau de redução que a luz sofre ao atravessar uma certa quantidade de água
(PAVANELLI, 2001). Já a cor da água é geralmente o resultado dos processos de
decomposição da matéria orgânica, da presença de íons metálicos naturais como o
ferro e o manganês, bem como do lançamento de diversos tipos de despejos
industriais (LEAL; LIBÂNIO, 2002). A decomposição da matéria orgânica natural
acaba gerando também algumas substancias húmicas que propiciam cor à água ou
efluente (PAVANELLI, 2001).
A partir da comprovação, no final da década de setenta, de que os produtos
da decomposição da matéria orgânica, causadores da cor, são precursores de
substâncias potencialmente carcinogênicas, quando a água é desinfetada por
compostos inorgânicos de cloro, atenção crescente passou a ser dispensada à sua
remoção (LEAL; LIBÂNIO, 2002).
Os colóides possuem propriedades elétricas que criam uma força de repulsão
eletrostática, que os mantém separados, impedindo a aglomeração e sedimentação.
Na maior parte dos efluentes industriais os colóides possuem carga negativa (carga
primária) (ECKENFELDER, 2000).
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Segundo Di Bernardo (2005), na água, a maior parte das partículas possui
superfície carregada eletricamente, usualmente negativa e decorrente de 3
fenômenos: da presença de grupos funcionais ionizáveis (grupos presentes na
superfície sólida podem, ao reagir com a água, receber ou doar prótons); de reações
com outros íons (grupos superficiais podem reagir na água com outros solutos além
de prótons, por exemplo, íons fosfato) e da interação/substituição isomórfica
(imperfeições na estrutura da partícula, por exemplo, para o caso das argilas minerais
a carga negativa está associada à substituição de silício por átomo de menor valência
na estrutura do cristal, como os de alumínio, ferro ou magnésio).
O agente coagulante adicionado a água tende a reduzir as forças que mantém
as partículas separadas, possibilitando a floculação, formação de partículas maiores
que ocorre por meio da colisão entre as partículas já coaguladas, formando os flocos
(RICHTER, 2009).
Por esse motivo os coagulantes devem ser substâncias capazes de produzir
hidróxidos insolúveis que englobam as partículas de diâmetro reduzido. O processo
de coagulação ocorre de duas formas distintas: pericinético, onde o potencial Zeta
(formador da dupla camada elétrica) é reduzido a um nível abaixo das forças atrativas
de Van der Walls; e ortocinético, mecanismo no qual as micelas aglomeram as
partículas coloidais, formando verdadeiras redes de precipitação (LORA, 2001).
O potencial Zeta, também chamado de potencial eletrocinético, é um
parâmetro utilizado para a determinação da carga eletrostática superficial das
partículas coloidais que estão presentes na água, podendo ser utilizada para a
medição da magnitude das interações repulsivas entre as partículas (PAVANELLI,
2001). O potencial Zeta é a medida do potencial elétrico entre a superfície externa da
camada compacta que se desenvolve ao redor da partícula (colóide) e o meio líquido
(solução) em que ela está inserida, camada difusa (FURLAN, 2008).
Após a coagulação ocorre o processo de floculação, baseado na formação
dos flocos, partículas maiores que os coágulos formados previamente, estes, por sua
vez, são passíveis de sedimentação. Para tal, podem ser utilizados auxiliares de
coagulação e floculação, visando o aumento da velocidade de sedimentação e
consequente aumento da eficiência do processo, redução da ação de forças de
cisalhamento nos flocos durante veiculação da água floculada e diminuição da
dosagem de coagulante primário, utilizados geralmente polieletrólitos sintéticos
(catiônicos, aniônicos ou não iônicos), podem ser utilizados também para aumentar

10

as forças atuantes nos flocos presentes no manto de lodo, mais aplicados em
flotadores ou decantadores de manto de lodo (MIRANDA; MONTEGGIA, 2007).

3.3.1 Mecanismos de Coagulação

O processo de coagulação pode ocorrer de várias formas distintas, estas
formas são chamadas geralmente de mecanismos de coagulação, sendo que os
quatro principais mecanismos podem ser divididos em: compressão da camada
difusa; adsorção e neutralização de cargas; varredura e adsorção e formação de
pontes (CRITTENDEN et al., 2005). Tais mecanismos foram discutidos nos tópicos
abaixo.

3.3.1.1 Compressão da camada difusa

Neste tipo de mecanismo a desestabilização das partículas ocorre pela adição
de íons de carga contrária à dos coloides, que são atraídos e adsorvidos, esses íons
permanecem de maneira rígida na superfície da partícula, formando uma camada
compacta, e uma camada difusa que não tem contato com a superfície. (ALLEONI;
CAMARGO, 1994).
A grande concentração de cargas positivas, que causam excesso de íons na
camada difusa, faz com que o volume da esfera diminua mantendo-a eletricamente
neutra, neste caso reduz-se o potencial elétrico (Zeta) e predomina-se a força de Van
der Waals (PAVANELLI, 2001). O mecanismo pode ser observado na Figura 1.
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Figura 1 - Dupla Camada
Fonte: Shaw (1992) apud Hotza (1997).

3.3.1.2 Adsorção e neutralização de carga

Segundo Lima (2007), a neutralização envolve a adsorção de um coagulante
com carga diferente da carga do colóide, resultando uma carga líquida próxima a zero.
Somente a neutralização não produz macro-flocos necessários para a decantação,
deve ser adicionada, portanto, uma dosagem maior de coagulante, ou ainda deve-se
aplicar um auxiliar de floculação.
A neutralização pode ser considerada o mecanismo predominante da
desestabilização, é possível então estabelecer a relação estequiométrica entre a
concentração de partícula e a dosagem ótima do coagulante. Uma dosagem muito
alta de coagulante pode carregar positivamente as partículas, provocando a reestabilização destas (LIMA, 2007).
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3.3.1.3 Varredura

Segundo Pavanelli (2001) conforme a quantidade de coagulante utilizado temse a formação de precipitados. O precipitado formado possui dimensão maior que a
do colóide, arrastando as partículas em suspensão na água, desenvolvendo um floco
de tamanho maior e com velocidade de sedimentação mais elevada do que os flocos
formados no processo de neutralização (PAVANELLI, 2001; LIMA, 2007).
Esse mecanismo não depende da neutralização de cargas dos coloides
ocorrendo predominantemente quando existe uma alta dosagem de coagulante. As
partículas coloidais são adsorvidas e possibilitadas de serem removidas pelo processo
de sedimentação. Sendo que a dosagem ótima de coagulante pode não ser igual
àquela em que ocorre um potencial Zeta mínimo. (SPINELLI 2001).

3.3.1.4 Adsorção e formação de pontes

Segundo Lima (2007) a adsorção é realizada por compostos orgânicos
sintéticos ou naturais e compostos inorgânicos que possuam grandes cadeias
moleculares com sítios ionizáveis ao longo da cadeia formando pontes entre os
colóides. O saldo de carga poderá ser positivo (polieletrólitos catiônicos), negativo
(polieletrólitos aniônicos) ou nulo (polieletrólitos não iônicos).
De acordo com Metcalf e Edyy (2003), as interações entre os sítios ativos
destas macromoléculas e os colóides promove a sua aglomeração (pontes de
hidrogênio ou forças de Van der Waals).

3.4

COAGULANTES

3.4.1 Coagulantes inorgânicos

Segundo Nunes (2004) são empregadas inúmeras substâncias químicas para
os processos de coagulação e os reativos mais utilizados nos processos são o Alúmen
(Al2(SO4)3.H2O), o Cloreto Ferríco (FeCl3), o Sulfato de ferro (FeSO4), Cal (CaO ou
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Ca(OH)2) e os Polieletrólitos (polímeros sintéticos) auxiliares de coagulação, utilizados
principalmente em efluentes industriais, com a finalidade de aumentar a velocidade
de sedimentação dos flocos e a resistência às forças de cisalhamento.
A utilização de coagulantes com íons metálicos também pode propiciar estes
mesmos íons ao meio, ou ainda, gerar subprodutos (monômeros) diminuindo a
qualidade da água e gerando riscos à saúde dos seres vivos (NOGUEIRA et al., 2010),
estes íons podem estar associados a doenças carcinogênicas e neurológicas
(FERREIRA, 2012).
Um ponto importante que deve ser observado é a dificuldade de obtenção
deste tipo de coagulante metálico em países subdesenvolvidos, aumentando os
custos de tratamento, tanto da água para abastecimento, quanto dos efluentes,
principalmente para países localizados no continente africano, como é o caso de Gana
(AMAGLOH; BENANG, 2009).
O lodo gerado pelo processo de coagulação utilizando coagulantes à base de
sais de ferro ou alumínio não são desejáveis, uma vez que, por possuírem íons
metálicos, tem sua disposição final dificultada (LO MONACO et al., 2010), acarretando
em maiores custos e maiores chances de contaminação, além disso o volume de lodo
gerado neste processo é muito maior do que comparado com processos que utilizam
coagulantes orgânicos (FERREIRA, 2012).
Em resumo a utilização de coagulantes inorgânicos e auxiliares de
coagulação/floculação sintéticos geram lodos com teores de íons metálicos,
inorgânicos, não biodegradáveis e tóxicos, com grandes volumes, causando
problemas na hora da destinação final, pois necessitam de tratamento posterior,
encarecendo o processo (FERREIRA, 2012).
Outro inconveniente é que geralmente coagulantes metálicos a base de
alumínio apresentam faixas de pH mais restritas, necessitando de produtos químicos
para a correção do pH (RANGEL, 2009).

3.4.2 Coagulantes e auxiliares de floculação orgânicos

A utilização de polímeros naturais é vantajosa, se comparada com a utilização
de coagulantes sintéticos, uma vez que seu uso não apresenta subprodutos, possui
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menores custos, e não apresentam riscos à saúde já que fazem parte da alimentação
humana ou animal (NOGUEIRA et al., 2010).
Outro diferencial é que em locais onde não existe a possibilidade do controle
de pH a utilização de coagulantes a base de Moringa oleifera se mostra mais eficiente
do que aqueles a base de alumínio, pois o coagulante metálico possui uma faixa mais
restrita de pH do que o coagulante orgânico (RANGEL, 2009).
O volume de lodo gerado por processos orgânicos é de quatro a cinco vezes
menor que o volume de lodo produzido pela utilização de coagulantes inorgânicos
(FERREIRA, 2012). Possuindo menores teores de substancias tóxicas e metais, e
apresentando consequentemente maior degradabilidade, por este motivo pode ser
utilizado para a adubação agrícola do solo (VAZ et al., 2010).
Além disso, a utilização de produtos naturais para a produção de coagulantes
não compete, geralmente, com a produção de alimentos, como por exemplo o quiabo,
que para a produção da solução coagulante podem ser utilizados os frutos maduros,
rejeitados pelo consumidor (NOGUEIRA et al., 2010).
Um estudo de Alves et al. (2014) demonstrou que a utilização de coagulante
orgânicos, como a farinha da casca da mandioca, da batata, a pectina e o amido
possuem eficiências de remoção de turbidez para esgoto bruto interessantes,
variando entre 75% e 82%. Outro estudo apontou também para a utilização de tanino
em conjunto com o extrato de Moringa (FERREIRA, 2012). Estudos de Lima (2007
apontaram para o uso do quiabo como auxiliar de floculação, onde seu uso melhorou
significativamente a qualidade das águas decantadas. Até mesmo cascas de nozes,
após secas e trituradas, apresentaram a possibilidade de serem utilizadas como
agente floculante (SILVA; MORAES, 2013)

3.4.2.1 Moringa oleifera

A Moringa oleifera (MO) pertence à família Moringaceae que é composta
apenas de um gênero (Moringa) e 14 espécies. Pode ser considerada uma pequena
árvore. É nativa do Norte da Índia, amplamente distribuída em alguns países da Ásia
e da África, se adapta a uma ampla faixa de solo e é tolerante à seca (FERREIRA,
2012).
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A utilização das sementes, Figura 2, para a remoção de cor e turbidez de água
para fins potáveis é um processo muito antigo, que ocorre há cerca de 4 mil anos na
Índia, porém o estudo do processo vem recebendo, só agora, maior atenção. É
cultivada principalmente em países tropicais e no Brasil se encontra distribuída na
região nordeste (VAZ, 2009).

Figura 2 - Sementes e vagem seca de moringa
Fonte: Stylesatlife, 2015

O uso para o tratamento de efluentes industriais, com grande eficiência de
remoção de turbidez pode ser observado em diversos trabalhos (SOLANA, 2014;
LIED, 2012; AMAGLOH; BENANG, 2009). Lo Monaco et al. (2010) apresentou um
trabalho no qual ocorreu a redução de cerca de 97% da turbidez para água residuária
da suinocultura, utilizando para tanto extrato de MO. Outros estudos como o de
Nogueira et al. (2010) também apresentam a utilização de MO para o tratamento de
efluentes, urbanos e industriais, desta vez.
Além da solução coagulante outros produtos podem ser extraídos das
sementes de MO, em geral alguns tipos de óleos que podem ser extraídos antes do
coagulante. A fração sólida pode ser utilizada como ração animal e fertilizante, a casca
pode ser ativada e utilizada como adsorvente. Deste modo o custo para obtenção do
coagulante é reduzido. Além da geração de menores volumes de lodo, os extratos de
MO são adsorventes efetivos de cádmio (FERREIRA, 2012).
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3.4.2.2 Chia (Salvia hispanica)

A Salvia hispanica (figura 3), comumente chamada de chia é uma planta
pequena, possui cerca de um metro de altura, que não pode crescer na sombra e para
seu cultivo é necessária uma terra mais seca do que úmida (JÚNIOR; LEMOS, 2012).

Figura 3 - Chia (Salvia hispanica) - Planta
Fonte: Deborahsmall, 2015

Segundo o USDA (2015) a chia pertence à família das Laminaceae, é nativa
do México e sua semente possui importância econômica como aromatizante
alimentar, podendo ser utilizada para o preparo de bebidas.

3.4.2.3 Maracujá (Passiflora incarnata)

Nativo do Brasil (BERNACCI et al., 2008), o maracujá (Passiflora incarnata)
pertence à família Passifloraceae (LOCKS, 2005). Para a produção da solução
coagulante é utilizada apenas a pectina proveniente do albedo do maracujá (ALVES
et al., 2014). A pectina é uma fibra solúvel, é também um dos principais componentes
estruturais da parede celular da planta (KLIEMANN et al., 2005). O albedo pode ser
caracterizado como a porção branca, entre a casca e a polpa (figura 4).
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Figura 4 - Maracujá
Fonte: Sebraemercados, 2015

Utilizando o albedo como fonte de pectina Alves et al. (2014) chegou a uma
remoção de cerca de 77% de turbidez e cerca de 42% de cor aparente para esgoto
bruto. Segundo Kliemann et al. (2005) existe uma grande geração de resíduos para a
produção do suco de maracujá, portanto, ocorre também uma larga geração de
albedo.

3.4.2.4 Quiabo (Abelmoschus esculentus)

O Abelmoschus esculentus, nome científico do quiabo, é, segundo Lima
(2007), uma hortaliça anual, largamente cultivada em países tropicais e subtropicais,
sendo os frutos imaturos consumidos como salada, refogado, cozido ou assado. As
sementes maduras são ricas em óleo e proteína. Pertence à família Malvaceae.
O quiabo é originário da Etiópia, sendo na atualidade muito cultivado no
Sudão, Nigéria e Egito. Possui caule ereto esverdeado ou avermelhado, e atingindo
cerca de 1 a 1,7 metros de altura. Temperaturas muito baixas podem causar danos
aos frutos e impedir o crescimento. A parte passível de utilização pela culinária é o
seu fruto. As folhas possuem entre 20 e 30 cm de comprimento. As flores são muito
bonitas, de cor amarela, com um coração vermelho, ou de cor rosa (figura 5) (LIMA,
2007).

18

Figura 5 – Quiabos, flor e frutos
Fonte: Jornal Agrícola, 2012

Em um trabalho de Souza e Lima (1995) a utilização do quiabo como auxiliar
de floculação provou ser uma opção de baixo custo, reduzindo o consumo do sulfato
de alumínio, melhorando a qualidade da água e evitando o consumo de produtos
sintéticos.
Em um outro trabalho, de Silva e Moraes (2013), pôde-se concluir que o
quiabo seco, em primeira análise, tem a capacidade ser utilizado como agente
coagulante obtendo-se bons resultados no processo de clarificação da água bruta.

3.5

PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL

Segundo Button (2012) o planejamento experimental possui um objetivo bem
especifico que é a otimização do número de ensaios a ser realizado. O número de
ensaios realizados deve ser adequado, minimizando os erros experimentais
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(aleatórios), porém deve contribuir para a viabilidade econômica e prática do
experimento.
A geração de um novo produto, ou de novos processos depende, na maioria
dos casos, de inúmeras variáveis, e quando se deseja determinar ou até mesmo
quantificar a influência das variáveis deve-se atentar para a realização de um
planejamento experimental que resulte em dados confiáveis. O planejamento
experimental possui inúmeras vantagens, como por exemplo diminuição do número
de experiências, os fatores são estudados simultaneamente, podendo verificar e até
quantificar efeitos sinérgicos e/ou antagônicos, é possível otimizar mais de uma
resposta ao mesmo tempo e permite calcular e avaliar o erro experimental
(RODRIGUES; IEMMA, 2014).
O planejamento fatorial é recomendado quando tem-se o estudo dos efeitos
de duas ou mais variáveis de influência. Em cada tentativa ou réplica, todas as
combinações possíveis dos níveis para cada variável são estudadas. Quando o efeito
de uma variável depende do nível das outras variáveis, conclui-se que há interação
entre as variáveis. No planejamento experimental fatorial 2K k representa o número de
fatores que influenciam na resposta. Neste caso são testadas todas as interações
entre os valores limites e tem-se a repetição do estudo nos pontos centrais (mínimo
três). O número de ensaios para tal planejamento é dado por 2K somado com a
repetição dos pontos centrais (BUTTON, 2012; RODRIGUES; IEMMA, 2014).
Para a formulação do delineamento composto central rotacional (DCCR) os
níveis superior e inferior (axiais) são calculados segundo √𝐾 . Neste caso são
adicionados os pontos axiais para cada fator que é relacionado com o ponto central
dos outros fatores estudados, somando ao planejamento experimental um número de
ensaios de 2*K no delineamento fatorial completo. Este tipo de planejamento permite
a geração de equações de segundo grau e superfícies de respostas com curvatura,
apontando, quando possível, as faixas de otimização do experimento (RODRIGUES;
IEMMA, 2014).
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4

MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi feito em escala de bancada, no Laboratório de Águas, Efluentes
e Emissões da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, câmpus
Medianeira, onde foram realizados todos os processos e os itens referentes à
caracterização dos efluentes, à avaliação do desempenho dos coagulantes, à
determinação da dosagem mínima e do pH ótimo para coagulação, bem como a
otimização do uso dos coagulantes e floculantes.
Foram utilizados coagulantes orgânicos produzidos com sementes de
Moringa oleifera e de chia (Salvia hispanica), já os auxiliares de floculação, também
orgânicos, foram produzidos utilizando quiabo (Abelmoschus esculentus) e maracujá
(Passiflora incarnata).

4.1

COLETA E CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE

Os lotes de efluente foram provenientes de uma agroindústria de laticínios,
localizada no oeste do estado do Paraná, na cidade de Matelândia, 25°14’08.25’’S
53°57’42.17’’ O. O efluente foi acondicionado em galões com capacidade de 18 litros.
Aqueles que não foram utilizados no mesmo dia da coleta foram armazenados em
refrigerador para conservação, levando em consideração a norma NBR 9898/1987,
onde estão descritos os parâmetros, os tipos de frascos, o volume mínimo, a
preservação e o prazo para análise de cada parâmetro estudado.
O efluente que foi utilizado para os ensaios experimentais, em escala de
bancada, foi coletado na saída do tratamento secundário (lagoa aerada), por meio de
coleta simples, levando em consideração as observações da NBR 9897/1987. Após o
tratamento secundário o efluente é encaminhado para pós-tratamento físico-químico
(coagulação/floculação e flotação), que visa à melhoria das características do efluente
objetivando o uso para fertirrigação.
O local de coleta (saída da lagoa aerada) foi escolhido tendo em vista a
utilização, atualmente, de coagulante com base orgânica e polímero catiônico como
auxiliar de floculação para o pós-tratamento físico-químico, possibilitando a
comparação técnica entre os coagulantes e os auxiliares de floculação que foram
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concebidos pelo estudo e aqueles já utilizados na unidade. O fluxograma do sistema
de tratamento, bem como o ponto de coleta podem ser observados na figura 6.

Figura 6 - Fluxograma do sistema de tratamento da indústria de laticínio
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Primeiramente, no tratamento primário, o efluente passa pela operação física
de gradeamento que tem por objetivo retirar os sólidos grosseiros, depois disso passa
pela caixa de gordura, também uma operação física, que tem como objetivo diminuir
a concentração de óleos e graxas por sedimentação e flotação.
Depois desse processo tem-se o tratamento secundário, onde são utilizadas
lagoas de estabilização, as duas primeiras anaeróbias, seguidas de uma lagoa
aeróbia aerada. Posteriormente ocorre o pós-tratamento físico-químico onde ocorrem
os processos de coagulação/floculação e flotação por insuflação de ar, que tem por
objetivo melhorar as condições do efluente, tendo como disposição final o solo
utilizando para tal a fertirrigação.
Com relação à caracterização do efluente os principais parâmetros físicoquímicos analisados foram: pH; cor; turbidez; sólidos totais (ST) e demanda química
de oxigênio (DQO). As análises foram feitas seguindo os métodos descritos no
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA; AWWA; WEF,
2012), que podem ser observados na tabela 3.
Tabela 3 - Métodos utilizados para caracterização de efluente

Parâmetros

Unidades

Método

Protocolo
APHA,
AWWA,
WEF (2012)

DQO

mg.L-1

Colorimétrico

5220-D

Espectrofotômetro

Turbidez

UNT

Nefelométrico

2130-B

Turbidímetro

PoliControl –
AP2000 W

pH

-

Potenciométrico

4500-H+ -B

Phmetro

Hanna – pH
21 pH/mV
meter

Cor

mgPtCo.L-1

Colorimétrico

2120-B

Espectrofotômetro

ST

mg.L-1

Gravimétrico

2540 -B

Balança analítica

Equipamento

Marca Modelo

Marte –
AW220

Para a leitura da temperatura e do pH no local e data da coleta, foram
utilizados equipamentos disponibilizados pela própria indústria (termômetro e
pHmetro digital).
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4.2

PREPARO DAS SOLUÇÕES

Todas as soluções foram preparadas no dia em que foram utilizadas visando
padronizar o preparo e minimizar a interferência do tempo de vida da solução na
coagulação e ou floculação. Exceto a solução coagulante a base de chia pois para
sua utilização é necessário repouso por 24 horas após o preparo.
Para o preparo foram utilizados alguns equipamentos em comum, como
balança analítica (marca Marte, modelo AW220) e agitador magnético (marca
Fisatom, modelo 752A).
A tabela 4 apresenta um resumo do modo de preparo das soluções
coagulantes e floculantes. Os modos de preparo são explicados com maiores detalhes
nos tópicos abaixo.
Tabela 4 - Modo de preparo das soluções coagulantes e floculantes
Coagulante
Floculante

Fonte

Massa
Inicial

Modo de preparo

Concentração
final estimada

Descascamento e seleção (cor e estado físico);
Moringa
Oleífera

Sementes
com casca

25 g

Maceração com pistilo;
Solubilização em solução salina 0.9 mol.L-1
50.000 ppm
(10g/200mL);
Agitação Magnética (30 minutos);
Filtração a vácuo com uso de papel filtro.

Chia

Sementes
com casca

10 g

Maceração com pistilo;
Solubilização em solução HCl 0,001 mol.L-1
(pH=3,0) (5g/500mL);
Agitação Magnética (1 hora);
10.000 ppm

Maracujá

Cascas e
Albedo

1 kg

Repouso a temperatura ambiente (24 horas);
Peneiramento em peneira de malha fina.
Armazenada em refrigerada a 5°C
Fervura em água e suco de limão (50 mL de
suco por litro de água);
Retirada do Albedo quando possuir aspecto
transparente;
50.000 ppm
Trituração em liquidificador;
Solubilização em água destilada (10g/200mL);
Agitação magnética por 30 minutos.
Secagem a 180 °C por 4 horas, apresentando
uma perda de 90% de umidade;
Trituração com pistilo;

Quiabo

Quiabos
Verdes

50 g

Peneiramento do pó em peneira de 32mesh;
Solubilização em água destilada (1g/100mL);
Agitação magnética por 30 minutos;
Diluição em dez vezes.

1.000 ppm
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A Concentração da solução de MO antes da filtração (50.000 ppm), foi
utilizada para o cálculo dos volumes utilizados nos ensaios, mesmo caso que ocorreu
para chia sendo a concentração da solução de chia antes do peneiramento (10.000
ppm), utilizada para o cálculo dos volumes utilizados nos ensaios. O tempo máximo
de estoque da solução de chia é de uma semana, porém para as análises a solução
foi utilizada no dia posterior ao preparo;

4.2.1 Moringa oleifera

Para o preparo da solução coagulante a base de Moringa, foram utilizadas
apenas as sementes secas. Foram selecionadas 25 g de sementes com casca (figura
7 - A). Primeiramente as sementes foram descascadas e selecionadas (figura 7 – B)
de acordo com a coloração (LIED, 2012) e de acordo com o estado físico, uma vez
que as sementes muito secas acabam esfarelando e não foram utilizadas para o
preparo da solução.

A

B

Figura 7 - Sementes de moringa (A - secas e com casca) (B – descascadas e selecionadas)

Após o descascamento e segregação as sementes foram maceradas
manualmente com pistilo até a obtenção de um material homogêneo (figura 8),
seguindo recomendação da literatura, que observou a maior eficiência do coagulante
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obtido através da maceração do que aquele obtido através da utilização de
liquidificador ou mixer (ARANTES, 2012).

Figura 8 - Sementes maceradas de MO

O material macerado foi solubilizado em solução salina (0,9 mol.L-1), em
proporção de 10 g de Moringa Oleifera (MO) para 200 mL. Para obtenção da solução
salina foi adicionada 10,53 g de NaCl em 200 mL de água destilada (SOLANA, 2014).
Posteriormente a solução contendo o extrato de MO foi mantida sob agitação
magnética, por 30 minutos, visando à solubilização do princípio ativo (figura 9 - A).
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A

B

Figura 9 – A: Agitação magnética da solução de MO - B: Filtração
a vácuo da solução

Após os 30 minutos a solução foi submetida a filtração a vácuo (bomba à
vácuo marca Prismatec, modelo 121) com o uso de papel filtro (figura 9 – B). Antes
do processo de filtração a concentração de MO presente na solução era de 50 g.L-1
(50.000 ppm) sendo essa a concentração utilizada como base para o cálculo do
volume de solução coagulante utilizada para os ensaios experimentais.

4.2.2 Chia

Para a produção da solução coagulante a base de chia foram utilizados cerca
de 6 gramas de sementes (figura 10 – A), posteriormente maceradas. A sementes já
maceradas (figura 10 – B) foram solubilizadas em solução HCl 0,001 mol.L-1, em
proporção de 5 gramas de sementes para 500 mL de solução.
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A

B

Figura 10 - A: Sementes de chia - B: Sementes maceradas

A solução foi mantida sob agitação magnética (figura 11) por 1 hora e
posteriormente ficou em repouso por 24 horas a temperatura ambiente, em local com
baixa luminosidade. Após o repouso de 24 horas a solução foi peneirada e
armazenada em refrigerador a cerca de 5C. Apresentando uma concentração
estimada, antes do peneiramento, de 10 g.L -1 (10.000 ppm), concentração que foi
utilizada para os cálculos de volume de solução coagulante para o uso nos ensaios
experimentais.

Figura 11 - Solubilização de sementes
de chia em HCl (0,001 mol.L-1)
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4.2.3 Maracujá (Passiflora incarnata)

Os maracujás utilizados para o preparo da solução coagulante/floculante
foram obtidos através da disponibilização de resíduos de maracujá de um
supermercado, situado na cidade de Medianeira. No mercado em questão quando os
maracujás expostos na prateleira não são vendidos, ou quando os mesmos
apresentam defeitos externos, a poupa é utilizada para a produção de sucos naturais,
as cascas e o albedo seguem para o descarte. Deve-se salientar novamente que a
substância que interessa para a produção da solução coagulante é a pectina, presente
no albedo do maracujá.
As cascas e o albedo foram fervidos em água com suco de limão, cerca de 50
mL de suco para cada litro de água. Foi utilizada uma massa de 1 Kg de casca e
albedo para a produção do coagulante. O albedo foi retirado da fervura quando o
mesmo apresentou aspecto transparente, após a retirada das cascas foi batido em
liquidificador para obtenção de uma pasta homogênea, posteriormente solubilizada
em água, respeitando uma relação de 10 gramas de pasta para 200 mL de água
destilada, resultando em concentração de 50 g.L-1 (50.000 ppm). A solução foi mantida
sob agitação magnética por cerca de 30 minutos.

4.2.4 Quiabo (Abelmoschus esculentus)
Uma massa de 50 gramas, de quiabos verdes (figura 12 – A), foi higienizada
e posteriormente seca em mufla (marca Jung, modelo 612), a aproximadamente
180ºC, durante 4 horas, para uma redução de aproximadamente 90% de umidade
(figura 12 – B) (ASSIS et al., 2011).
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A

B

Figura 12 - Quiabos (A - Frutos verdes) (B - Frutos secos, em fase de trituração)

Após secagem do quiabo, cerca de 5 gramas, foram triturados com pistilo
(figura 12 – B), na fase posterior optou-se pela homogeneização por meio de
peneiramento (figura 13 – A) (500 m/m, 32 mesh, em um agitador de peneiras marca
Bertel). Para o preparo da solução foi utilizada uma proporção de 1 grama de pó de
quiabo para cada 100 mL de água destilada, gerando uma solução mãe com
concentração de 10 g.L-1 (10.000 ppm), essa solução foi deixada sob agitação
magnética por 30 minutos (figura 13 – B) e diluída dez vezes tendo uma concentração
final de 1.000 ppm.

A

B

Figura 13 - A: Pó homogeneizado de quiabo - B: Solubilização do pó em água destilada
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4.3

ENSAIOS PRELIMINARES DE COAGULAÇÃO

Para os ensaios preliminares de coagulação, e ensaios finais de
coagulação/floculação e sedimentação foi utilizado o equipamento de Jar-Test, marca
PoliControl, modelo FlocControl III, com capacidade de 6 jarros de 2 litros cada, ou
seja, 6 testes simultâneos (figura 14). Com ele foram realizados os ensaios
preliminares de dosagem mínima de coagulante e de determinação do pH ótimo de
coagulação, bem como os ensaios finais.

Figura 14 - Jar-Test, marca PoliControl, modelo FlocControl III

4.3.1 Dosagem Mínima de Coagulante

O teste de dosagem mínima tem como objetivo verificar a menor dosagem
necessária de solução coagulante para que ocorra a formação de flocos, mesmo que
ínfimos, deve-se salientar que o teste foi aplicado para todas as soluções, tanto
coagulantes (MO e chia) como floculantes (maracujá e quiabo). O teste de dosagem
mínima para as soluções floculantes não é necessário, porém foi feito para se ter a
certeza de que elas formariam coágulos ou flocos.
Segue abaixo, na tabela 5, os valores de concentração que foram utilizados
para avaliar a dosagem mínima para cada coagulante. Todos os testes foram feitos
em béqueres de 600 mL, com 500 mL de efluente, sendo submetidos à agitação lenta
de 30 rpm, em Jar-Test, até a visualização do desenvolvimento de flocos (SOLANA,
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2014), que ocorreu em cerca de 15 minutos. Os ensaios são feitos para cada solução,
coagulante ou floculante, em separado.
Tabela 5 - Concentrações utilizadas para ensaios de dosagem mínima
Coagulantes e floculantes

Concentrações utilizadas nos ensaios (ppm)

Ensaio

1

2

3

4

5

6

Moringa

100

150

200

250

300

350

Chia

10

20

40

60

80

100

Maracujá

50

300

600

1.000

1.500

2.000

Quiabo

5

10

20

30

40

50

4.3.2 Determinação do pH Ótimo

Numa segunda etapa, após o ensaio de dosagem mínima, ocorreu o ensaio
da determinação do pH ótimo de coagulação, onde foi utilizada a concentração
mínima, estabelecida no primeiro ensaio, com diferentes valores de pH para o
efluente, que variaram para cada ensaio, utilizando sempre a mesma concentração
de cada coagulante.
A faixa de valores de pH utilizada (tabela 6) é recomendada para cada
coagulante. Esses valores variaram também em relação ao pH do efluente, que foi
fixado para o primeiro ensaio. A correção de pH foi feita com a adição de HCl 1 e 0,1
mol.L-1, e NaOH 1 mol.L-1 e 0,1 mol.L-1.
Tabela 6 - Faixas de pH para determinação do pH ótimo
Coagulantes e floculantes

pH utilizado nos ensaios
2
3
4
5

Ensaio

1*

6

Moringa

8,4

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Chia

8,4

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Maracujá

8,1

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Quiabo

8,4

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1* - Ensaio com os valores de pH do efluente Bruto, sem correção

O teste foi ocorreu em béqueres de 600 mL, com 500 mL de efluente, sendo
submetidos às mesmas condições dos ensaios finais, agitação rápida de 100 rpm por
20 segundos, agitação lenta de 30 rpm por 15 minutos e sedimentação por 30 minutos,
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em Jar-Test (SOLANA, 2014). Os ensaios são feitos para cada solução, coagulante
ou floculante, em separado.
A partir desses testes foram avaliadas as faixas de pH que apresentaram a
maior eficiência de coagulação com relação à redução de turbidez. O teste de pH
ótimo também serve para avaliar a necessidade de ajuste do pH para a utilização do
coagulante, observando a diferença das eficiências em cada ensaio. Para a correção
foi utilizado o pHmetro marca Hanna, modelo pH 21 pH/mV meter.

4.4

ENSAIOS DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO E SEDIMENTAÇÃO

Para os ensaios de coagulação/floculação e sedimentação foi utilizado um
volume de efluente de 500 mL para cada teste. As condições do teste foram adotadas
seguindo bibliografia, para ensaio padrão em água: para coagulação agitação rápida
de 100 rpm por apenas 20 segundos, para floculação agitação lenta de 30 rpm por 15
minutos e 30 minutos para sedimentação (SOLANA, 2014). Após a sedimentação
foram retiradas alíquotas do sobrenadante para as análises. O pH dos ensaios variou
entre 8,0 a 8,5.
A metodologia empregada para a realização dos ensaios foi o planejamento
experimental e a otimização de processos caracterizada como DCCR, delineamento
composto central rotacional, onde pode-se verificar as faixas ótimas de utilização das
soluções coagulantes e floculantes por meio da geração de equações de segundo
grau e gráficos de superfície.

4.4.1 Planejamento DCCR

Antes do planejamento de otimização foram feitos ensaios iniciais que
serviram para observar o comportamento das respostas dentro das faixas de estudo.
Após os ensaios iniciais ocorreram os ensaios seguindo metodologia de um
planejamento experimental do tipo DCCR (Delineamento Composto Central
Rotacional). Neste planejamento foram experimentadas as variações dos níveis -1
para os níveis +1 de todos os fatores envolvidos, ou seja, são verificadas todas as
combinações possíveis de fatores, com o objetivo de examinar o comportamento das
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respostas dentro das faixas de estudo. E, além desses ensaios são adicionados os
pontos axiais (-1,68 e +1,68) proporcionando uma rotação dos pontos, que permite a
visualização das faixas ótimas, dentro das superfícies de resposta e das equações de
segundo grau formadas.
Foram formados dois planejamentos, com três variáveis cada, sendo uma
variável relacionada com a solução coagulante e duas com as soluções floculantes.
No primeiro planejamento houve o uso da solução coagulante a base de MO e as
soluções floculantes a base de maracujá e quiabo, o mesmo ocorre para o segundo
planejamento com relação às soluções floculantes, porém no segundo caso a solução
coagulante utilizada foi aquela produzida com as sementes de chia (tabela 7).
Tabela 7 - Planejamentos experimentais estudados
Planejamento
Coagulante
Floculantes

Os

planejamentos

1

2

MO
Maracujá
Quiabo

Chia
Maracujá
Quiabo

experimentais

foram

compostos,

portanto,

por

planejamento fatorial completo 2³ (8 ensaios), com adição de 2*3 pontos axiais (6
ensaios) e 3 pontos centrais (3 ensaios) totalizando 17 ensaios. Foi utilizado o DCCR
em busca da otimização dos valores de concentração para a melhor faixa de remoção
de turbidez (%), além desta, a resposta para outros parâmetros também foi avaliada:
Cor; ST e DQO. As concentrações das soluções coagulantes e floculantes que foram
estudadas pelos DCCRs e os níveis de estudo estão discriminados na tabela 8, com
os valores reais e codificados.
Tabela 8 - Níveis Reais e Codificados das Variáveis Estudadas

Variáveis / Níveis
-1,68
-1
0
+1
+1,68

Coagulantes

Floculantes

MO (ppm)

Chia (ppm)

Maracujá (ppm)

Quiabo (ppm)

250
705
1.375
2.045
2.500

20
56
110
164
200

0
607
1.500
2.393
3.000

0
1
2,5
4
5
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Os valores reais dos níveis inferiores (-1,68) para MO e para chia foram
estabelecidos como os valores apresentados como o resultado do estudo preliminar
de dosagem mínima de coagulante. Já os valores reais para os níveis inferiores para
as soluções floculantes, de maracujá e quiabo, foram fixados em 0, pois se queria
formar ensaios em que ocorresse a ausência de pelo menos um dos floculantes.
Os valores do nível superior (+1,68) para todas as soluções foram
estabelecidos por ensaios ponto a ponto. Os outros níveis são calculados utilizando a
ordem de escala. Os níveis 0 são os níveis centrais, onde estão apresentadas
concentrações de 1.375 ppm para o coagulante a base de MO, de 110 ppm para
coagulante a base de chia, 1.500 ppm para solução floculante a base de maracujá e
2,5 ppm para solução a base de quiabo.
A matriz do primeiro planejamento DCCR para os ensaios utilizando como
solução coagulante a MO e soluções floculantes a base de maracujá e quiabo pode
ser observada na tabela 9.
Tabela 9 - Matriz do planejamento experimental DCCR para MO

Ensaios
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Coagulante
MO
-1 705
1 2.045
-1 705
1 2.045
-1 705
1 2.045
-1 705
1 2.045
-1,68 250

Nível (Concentração ppm)
Floculantes
Maracujá
Quiabo
-1 607

-1 1

-1 607

-1 1

1 2.393

-1 1

1 2.393

-1 1

-1 607

1 4

-1 607

1 4

1 2.393

1 4

1 2.393

1 4

0 1.500

0 2,5

0 1.500

0 2,5

10

1,68 2.500

11

0 1.375

12

0 1.375

1,68 3.000

13

0 1.375

0 1.500

-1,68 0

14

0 1.375

0 1.500

1,68 5

15

0 1.375

0 1.500

0 2,5

16

0 1.375

0 1.500

0 2,5

17

0 1.375

0 1.500

0 2,5

-1,68 0

0 2,5
0 2,5
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Na tabela 10 está apresentada a matriz de planejamento experimental para o
segundo planejamento, em que foi utilizado como coagulante a solução produzida
com sementes de chia e floculantes a base de maracujá e de quiabo.
Tabela 10 - Matriz do planejamento experimental DCCR para Chia
Nível - Concentração ppm
Ensaios

Coagulante
Chia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-1 56
1 164
-1 56
1 164
-1 56
1 164
-1 56
1 164
-1,68 20

Floculantes
Maracujá

Quiabo

-1 607

-1 1

-1 607

-1 1

1 2.393

-1 1

1 2.393

-1 1

-1 607

1 4

-1 607

1 4

1 2.393

1 4

1 2.393

1 4

0 1.500

0 2,5

0 1.500

0 2,5

10

1,68 200

11

0 110

12

0 110

1,68 3.000

13

0 110

0 1.500

-1,68 0

14

0 110

0 1.500

1,68 5

15

0 110

0 1.500

0 2,5

16

0 110

0 1.500

0 2,5

17

0 110

0 1.500

0 2,5

-1,68 0

0 2,5
0 2,5

Para tal, como dito anteriormente, o volume de efluente utilizado nos testes
foi de 500 mL por béquer, a dosagem da solução coagulante e ou floculante foi
efetuada a partir de diluição (1), levando em consideração a concentração inicial e
final e o volume inicial e final.
𝑉1 = 𝑉2 ∗ 𝐶2/𝐶1

(1)

Onde: V1 é o volume da solução coagulante ou floculante (mL); C1
concentração de solução coagulante ou floculante (ppm); V2 Volume de efluente
utilizado em cada jarro (mL); C2 concentração final de coagulante (no efluente) (ppm).
Nas análises estatísticas foram avaliados os efeitos e a significância de cada
fator por meio de análises feitas no software Protimiza Experimental Design. Os
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modelos gerados tiveram em vista apenas os fatores significativos a um percentual de
probabilidade () de 5%, sendo concluído por meio do teste “t” de Student.
Após a geração dos modelos estes foram avaliados pelo teste de variância
(ANOVA) e validado pelo teste F, onde é feita a relação entre Fcalculado (F CAL) e
Ftabelado (FTAB). Para que o modelo seja valido a relação 𝐹𝑐𝑎𝑙𝑐 ⁄𝐹𝑡𝑎𝑏 deve ser maior
que 1, sendo que para uma boa validação essa relação deve ser maior que 4. Quando
isso ocorre significa que tal modelo ajusta de forma satisfatória os pontos
experimentais, dentro do intervalo de confiança estudado. Sabendo que se FCAL/FTAB é
superior a 1 porém menor que 4, os valores encontrados par a equação são estatisticamente
significativos, e se, FCAL/FTAB for superior a 4, os valores encontrados são estatisticamente
significativos e preditivos. O valor de FTAB foi calculado com auxílio do software Microsoft

Excel.
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5

5.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE

Na local da coleta foram medidos a temperatura e o pH do efluente, resultando
em uma temperatura de 28°C, com temperatura ambiente de 24°C, e pH de 8,72. Os
resultados das análises para a caracterização do efluente podem ser observados na
tabela 11, bem como alguns valores descritos em legislações. Os valores estão
expressos pela média das análises feitas, acrescidos com o valor de desvio das
respostas.
Tabela 11 - Caracterização do efluente
Parâmetros

Unidade

pH
Turbidez
NTU
DQO
mg.L-1
Cor
Unid. Pt-Co
ST
mg.L-1
Temperatura
°C

Efluente*
8,25 0,25
255  25
2.188  408
4.003  380
3.148  232
28

CONAMA CEMA
430/2011 070/2009
5,0 – 9,0
NE
NE
NE
NE
200
NE
NE
NE
NE
<40
NE

Efluente* - Saída da lagoa aerada aeróbia
NE – Não especificado

Para os parâmetros relacionados acima a Resolução do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (CONAMA) n. 430/2011, trata apenas do pH, que deve estrar na
faixa de 5 a 9, e da temperatura, que deve estar abaixo dos 40 °C e não pode ocorrer
a variação de temperatura do corpo receptor acima dos 3°C no limite da zona de
mistura e. Já, a segunda legislação referenciada, CEMA 070/2009, traz, desses
parâmetros, apenas a DQO, que para indústrias de laticínios é permitido um máximo
de 200 mg.L-1.
Estes valores são padrões de lançamento de efluentes líquidos em corpos
receptores, e não servem como parâmetros para o despejo de efluentes no solo. A
indústria, portanto, não está sujeita aos parâmetros e padrões de lançamento
dispostos nas leis referidas, empregando a disposição final no solo, pelo processo de
fertirrigação. Deve-se apenas atentar ao fato de que o processo de fertirrigação não
pode causar poluição ou contaminação das águas superficiais e subterrâneas. Neste
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caso um estudo mais detalhado deveria ser feito se a indústria tivesse o interesse de
lançar o efluente logo após o tratamento secundário.
Os aspectos visuais do efluente, no ponto de coleta saída da lagoa aeróbia
aerada, podem ser observados na figura 15.

Figura 15 - Aspecto visual do efluente coletado na
saída da lagoa aeróbia aerada

5.2

ENSAIOS PRELIMINARES

Os ensaios preliminares foram divididos em dois tópicos: Dosagem mínima de
solução coagulante e pH ótimo de coagulação, para melhor explanação dos
resultados.

5.2.1 Dosagem mínima de solução coagulante

Os ensaios preliminares de concentração mínima e pH ótimo foram feitos para
todas as substâncias, uma vez que era necessária a comprovação do efeito
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coagulante/floculante das mesmas. Os resultados para a concentração mínima de
solução estão apresentados na tabela 12, sendo expressos em ppm.
Tabela 12 - Concentração mínima de solução coagulante/floculante
Coagulante
MO
Chia
Maracujá
Quiabo

Concentração
mínima (ppm)
250
20
300
20

A concentração de 250ppm para a MO foi mais alta que a apresentada por
Solana (2014) que necessitou de 150ppm para visualizar a formação de flocos, para
as mesmas condições, em 30 rpm e 500mL de efluente. O que pode ser explicado
pela diferença do efluente, que no caso do trabalho referenciado foi oriundo de um
abatedouro e frigorifico, com valores muito menores de turbidez e DQO.
Para o caso da chia (figura 16), com um valor de concentração mínima de
20ppm, ocorre a dificuldade de comparação de resultados devido à carência de
bibliografia, pois ainda existem poucos estudos aprofundados na área.

Figura 16 - Coágulos formados pela adição da solução de chia a 20 ppm
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O Maracujá (figura 17), apresentou um valor de 300ppm, como no caso da
chia existe uma dificuldade de comparação com a bibliografia devido a fase inicial dos
estudos com o coagulante/auxiliar de floculação.

Figura 17 - Coágulos formados pela adição da solução de maracujá a 300 ppm

O quiabo apresentou um valor alto (20 ppm) se comparado com bibliografia,
1 ppm para Lima (2007), tal ocorrido é explicado pelo fato de que na maioria das vezes
(e no trabalho apresentado por Lima, 2007) o quiabo é utilizado apenas como auxiliar
de floculação e não coagulante, sendo utilizado em conjunto com outra substância
coagulante.

5.2.2 pH ótimo de coagulação

Para resultado do ensaio do pH ótimo de coagulação foi escolhido o parâmetro
turbidez, devido a rapidez e facilidade da análise. Os resultados para cada pH da
eficiência na remoção de turbidez utilizando a concentração estabelecida no ensaio
de dosagem mínima podem ser observados na tabela 13.
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Tabela 13 – Eficiência da remoção de turbidez utilizando concentração de dosagem mínima
para cada pH
pH do ensaio

MO

Chia

Quiabo Maracujá

8,4
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0

15%

7%

7%

7%

-13%

1%

-1%

-1%

10%

7%

6%

8%

11%

3%

10%

11%

15%

6%

10%

13%

10%

7%

10%

9%

Através da análise da tabela pode-se concluir que não existe grande diferença
com a alteração do pH na eficiência da remoção de turbidez para a solução a base de
MO, porém deve-se atentar para a sua utilização em valores de pH que sejam maiores
que 6,0, neutros ou alcalinos, o fato de que não há a necessidade da alteração do pH
do efluente para o uso da MO já havia sido observado por Solana (2014) e comentado
por Rangel (2009).
A chia também não apresentou grandes diferenças, podendo, contudo, ser
utilizada em pH igual a 6,0 apesar da baixa eficiência frente aos outros ensaios. A
solução a base de quiabo apresentou eficiências semelhantes em quase todos os
testes, tendo uma maior eficiência em valores na faixa entre 7,0 e 10,0, apresentando
eficiência negativa com um valor de pH de 6,0. A solução a base de maracujá
apresentou oscilações e teve sua eficiência prejudicada no pH 6,0, com uma
crescente remoção com a elevação do pH até a faixa de pH de 10,0 onde apresentou
um pequeno decréscimo com relação ao ensaio anterior.

5.3

ENSAIOS DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO

Para os ensaios iniciais não foi feito planejamento fatorial, foram feitos apenas
ensaios ponto a ponto, apenas para verificar a questão das faixas de estudo utilizadas
posteriormente.
Como dito anteriormente foi escolhido para a metodologia dos ensaios de
coagulação o planejamento DCCR, onde ocorre além dos ensaios fatoriais a adição
de pontos axiais possibilitando a geração de equações de segundo grau e a
observação das faixas ótimas.
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5.3.1 Planejamento 1 (MO auxiliada por Maracujá e Quiabo)

As respostas dos ensaios para o planejamento 1 que utilizou como solução
coagulante a MO e auxiliares de floculação de maracujá e quiabo, estão descritas na
tabela 14, onde estão apresentados os níveis de cada fator e as respostas para as
variáveis em cada ensaio.
Tabela 14 – Matriz de respostas para o planejamento 1
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

MO

Valores codificados
Maracujá Quiabo

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1,68
1,68
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
-1,68
1,68
0
0
0
0
0

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0
0
0
0
-1,68
1,68
0
0
0

Respostas (remoção %)
Turbidez
Cor
DQO
12
16
23
27
22
12
24
35
32
17
15
35
20
22
24
22
23

16
24
29
18
7
16
21
35
29
26
40
47
22
30
29
27
26

51
34
37
34
50
34
69
4
60
52
66
15
32
46
70
80
77

Com relação à remoção de turbidez após análise da tabela 15 pode-se
perceber que as maiores respostas ocorrem nos ensaios 8 e 12, apresentando um
máximo de 35% de remoção. Para o ensaio número 8 todas as variáveis estão fixadas
no nível +1 (2.045 ppm para MO, 2.393 ppm para o maracujá e 4 ppm para o quiabo),
já, no ensaio número 12 as variáveis MO e quiabo estão fixadas nos pontos centrais
(1.375 ppm e 2,5 ppm respectivamente) e a variável maracujá está fixada no ponto
axial superior, ou seja, 3.000 ppm. Já, as menores respostas (12% de remoção) são
apresentadas nos ensaios 1 e 6, estando fixadas no primeiro ensaio no nível -1 para
todas as variáveis (705 ppm para MO, 607 ppm para o maracujá e 1 ppm para o
quiabo), no sexto ensaio as variáveis MO e quiabo estão fixadas no nível superior,
enquanto que o maracujá está fixado no nível inferior. (607 ppm).
Para o caso da cor a maior remoção ocorreu no ensaio 12 (47%), bem como
no caso anterior, já, o ensaio com pior desempenho foi o ensaio 5, onde MO e
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maracujá estão fixadas no nível inferior e o quiabo no nível superior, que chegou a
apenas 7% de demoção de cor.
Para a DQO o caso não se repete, uma vez que as maiores remoções (80, 77
e 70%) ficaram nos pontos 15, 16 e 17, onde os fatores estão fixados nos seus pontos
centrais (1.375 ppm para MO, 1.500 ppm para maracujá, 2,5 ppm para quiabo). A pior
eficiência pode ser observada no ensaio número 8 (4%).
O aspecto visual do efluente após o tratamento do planejamento 1 pode ser
observado na figura 18 A, B e C.

A

B

C

Figura 18 - Aspecto visual do efluente após ensaios do primeiro
planejamento (A – Efluente inicial e ensaios de 1 a 6) (B – Ensaios de 7
a 12) (C – Ensaios de 13 a 17)
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Para o planejamento 1 foi gerada apenas a equação de remoção de turbidez
não havendo geração de equação para a redução de Cor e DQO, uma vez que para
o caso da cor nenhuma das variáveis apresentou-se significativas, e para o caso da
DQO, apesar de apresentar duas variáveis significativas o modelo gerado possui um
R² muito baixo.
Após análise estatística foi gerada a figura 19, que apresenta a significância
dos valores, onde são apresentados os efeitos padronizados para cada variável,
sendo a linha vertical escura o efeito padronizado mínimo para que o valor seja
considerado significativo. Neste caso apenas a variável concentração codificada de
maracujá apresentou maior efeito que o mínimo. Onde MO é a concentração
codificada de moringa oleífera, M é a concentração codificada de maracujá, Q é a
concentração codificada de quiabo.

Figura 19 - Gráfico de Pareto, efeito padronizado mínimo para significância (planejamento 1)

Os efeitos das variáveis do planejamento 1 com relação à turbidez podem ser
observados na tabela 15, neste caso foi apresentado apenas o efeito significativo a
um  de 5%, os outros efeitos foram automaticamente enviados para os resíduos.
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Tabela 15 - Efeitos significativos das variáveis do planejamento 1
Nome

Efeito

Erro Padrão

t-calculado

p-valor

Média

22,41

1,10

20,39

0,0000

M

5,90

1,23

4,82

0,0002

Os efeitos lineares de MO e de quiabo (Q), além dos efeitos de interação e de
todos os efeitos quadráticos não apresentaram significância dentro do intervalo de
confiança estudado ( de 5%). O efeito linear de Maracujá (M) apresentou
significância e foi positivo, indicando que maiores valores de concentração de
maracujá auxiliam para o aumento da remoção de turbidez. O modelo matemático
gerado é descrito pela equação 2.
(2)

ET (%) = 22,41 + 5,90*M

Onde ET é o valor da eficiência de remoção de turbidez, em percentual, e M
é o valor codificado da concentração de maracujá, que varia entre -1,68 até 1,68. A
validação do modelo é dada pela ANOVA (tabela 16).
Tabela 16 - ANOVA do modelo de redução de turbidez para o planejamento 1
Fonte de variação

Soma dos Graus de Quadrados
quadrados liberdade
médios

Regressão

476,1

1

476,1

Resíduos

308,0

15

20,5

Total

784,1

16

FCAL

p-valor

FTAB

23,2

0,00023

3,1

Ao verificar a tabela 16, conclui-se que o modelo é válido e seus valores são
estatisticamente significativos e preditivos, pois apresenta um FCAL cerca de 7,48 vezes

maior que FTAB, sabendo que se FCAL/FTAB for superior a 4, os valores encontrados são
estatisticamente significativos e preditivos. O modelo apresentou também um R² de

60,72%.

5.3.2 Planejamento 2 (Chia auxiliada por Maracujá e Quiabo)

As respostas dos ensaios para o planejamento 2 que utilizou como solução
coagulante a chia e auxiliares de floculação de maracujá e quiabo podem ser
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observadas na tabela 17, onde estão apresentados os níveis de cada fator e as
respostas para as variáveis em cada ensaio.
Tabela 17 - Matriz de respostas para o planejamento 2
Ensaio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Valores codificados
Chia Maracujá Quiabo

-1
1
-1
1
-1
1
-1
1
-1,68
1,68
0
0
0
0
0
0
0

-1
-1
1
1
-1
-1
1
1
0
0
-1,68
1,68
0
0
0
0
0

Respostas (remoção %)
Turbidez
Cor
DQO
ST

-1
-1
-1
-1
1
1
1
1
0
0
0
0
-1,68
1,68
0
0
0

62

28

37

7

31

29

34

8

44

29

39

6

72

35

46

21

55

27

65

18

47

35

63

4

39

29

53

12

46

34

64

17

44

27

58

12

40

29

62

10

87

34

56

11

45

33

59

19

57

35

60

29

41

31

60

17

77

28

61

28

75

32

58

22

72

28
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Com relação à remoção de turbidez após análise da tabela 17 pode-se
concluir que a maior resposta ocorreu no ensaio 11, apresentando um máximo de 87%
de remoção. Para tal ensaio as variáveis chia e quiabo estão fixadas no ponto central
(110 ppm para chia, 2,5 ppm para o quiabo), e o maracujá está fixado no nível axial
inferior onde ocorre uma concentração nula de solução. Já, a menor resposta (31%
de remoção) foi apresentada no ensaio 2, estando fixadas no nível -1 as variáveis
quiabo e maracujá (1 ppm para o quiabo, 607 ppm para o maracujá), e no nível +1 a
solução coagulante a base de chia (164 ppm).
Para o caso da cor a maior remoção ocorreu nos ensaios 4, 6 e 13 (35% de
remoção) a menor remoção (27%) foi apresentada no ensaio 5 e 9. Para a cor podese perceber também que não existe muita diferença entre os ensaios.
Para a DQO a maior remoção (65%) ocorreu no ensaio 5, onde os fatores,
chia e maracujá, estão fixados nos seus níveis inferiores (56 ppm para chia, 607 ppm
para maracujá) e o fator quiabo está fixado no nível superior (5 ppm). A pior eficiência
pode ser observada no ensaio número 2 (34%), ensaio em que o coagulante está no
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nível superior (200 ppm) e os auxiliares estão no nível inferior (607 ppm para maracujá
e 1 ppm para o quiabo).
Com relação aos sólidos totais a maior remoção (29%) ocorreu na ausência
do auxiliar de quiabo, ensaio 13, quando os outros dois agentes estavam fixados nos
seus pontos centrais (110 ppm para chia e 1.500 ppm para o maracujá), já a menor
ocorreu no ensaio 6 (4% de remoção) onde a chia e o quiabo estão fixados no nível
superior (164 ppm para chia e 4 ppm para o quiabo) e o maracujá está no nível inferior
(607 ppm). O aspecto visual do efluente após o tratamento do planejamento 2 pode
ser observado na figura 20 A, B e C.

A

B

C
Figura 20 - Aspecto visual do efluente após ensaios do
segundo planejamento (A – Efluente inicial e ensaios de 1 a
5) (B – Ensaios de 6 a 11) (C – Ensaios de 12 a 17)
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Para o planejamento 2 foi gerada apenas equações de remoção de turbidez,
não havendo geração de equação para a redução de Cor e DQO e nem ST, uma vez
que para os dois primeiros casos apenas uma das variáveis apresentou-se
significativa, gerando equações com R² muito baixo.

5.3.2.1 Redução de turbidez

Após análise estatística para redução de turbidez foi gerada a figura 21, que
apresenta a significância dos valores, onde são apresentados os efeitos padronizados
para cada variável, sendo a linha vertical escura o efeito padronizado mínimo para
que o valor seja considerado significativo. Neste caso apenas as variáveis
concentração codificada ao quadrado de chia, concentração codificada ao quadrado
de quiabo e a interação entre chia e maracujá apresentaram maior efeito que o
mínimo. Onde C é o valor codificado da concentração de chia.

Figura 21 - Gráfico de Pareto, efeito padronizado mínimo para significância (planejamento 2)
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Os efeitos das variáveis do planejamento 2 com relação à turbidez podem ser
observados na tabela 18, neste caso foram apresentados apenas os efeitos
significativos, os outros efeitos foram automaticamente enviados para os resíduos.
Tabela 18 - Efeitos significativos das variáveis do planejamento 2
Nome

Efeito

Erro Padrão

t-calculado

p-valor

Média
C²
Q²
C*M

70,43
-10,88
-8,40
9,25

4,91
3,23
3,23
4,02

14,33
-3,37
-2,60
2,30

0,0000
0,0051
0,0220
0,0384

Os efeitos lineares de C, M e Q, além dos efeitos de interação entre C*Q e
Q*M e o efeito quadrático M² não apresentaram significância dentro do intervalo de
confiança estudado ( de 5%). Os efeitos quadráticos de C² e Q² apresentaram
significância e foram negativos, indicando que maiores valores de concentração de
chia e quiabo acarretam em um aumento da remoção de turbidez. O efeito de
interação entre C*M apresenta-se significativo e positivo, levando a crer que a
interação entre chia e o maracujá tende a aumentar a remoção da turbidez.
O modelo matemático gerado é descrito pela equação 3.

ET (%) = 70,43 - 10,88*C² - 8,40*Q² + 9,25*C*M

(3)

Onde: C é o valor codificado da concentração de chia, C² é o valor codificado
ao quadrado da mesma variável, M é o valor codificado da concentração de maracujá
e Q² é o valor codificado ao quadrado da concentração de quiabo. ET corresponde a
eficiência de remoção de turbidez, expressa em percentual. A validação do modelo
está apontada na tabela 19.
Tabela 19 - ANOVA do modelo para o planejamento 2
Fonte de variação

Soma dos
quadrados

Graus de
liberdade

Quadrados
médios

Regressão
Resíduos
Total

2602,1
1676,9
4278,9

3,0
13,0
16,0

867,4
129,0

FCAL

p-valor

FTAB

6,7

0,00560

2,56
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O modelo foi validado através do teste da ANOVA (tabela 20), pois FCAL é
apenas 2,62 vezes maior que FTAB. Porém, sabendo que se FCAL/FTAB é superior a 1 e
menor que 4, os valores encontrados par a equação são apenas estatisticamente
significativos e não preditivos. O modelo apresentou também um R² de 60,81%.

Os gráficos de superfície gerados pelo modelo do planejamento 2, para
redução de turbidez, podem ser visualizados nas figuras 22, 23 e 24 abaixo.

A

B

Figura 22 - A: Gráfico de superfície - B: Curvas de contorno para chia e maracujá para remoção
de turbidez

Através da análise da figura 22 – A e B conclui-se que a interação entre o
coagulante a base de chia e o auxiliar de floculação a base de maracujá ocorre de
fato, mostrando que em valores muito altos de chia, maiores de 175 ppm, e baixos de
maracujá, menores de 500 ppm, a eficiência da remoção de turbidez é baixa, menor
que 25%, bem como em valores da extremidade oposta, altos valores de maracujá,
maiores de 2.500 ppm, com baixos valores de chia, 25 ppm. Pode-se perceber
também que nos valores próximos aos pontos centrais ocorre uma alta eficiência (110
ppm para chia e 1.500 ppm para maracujá), cerca de 75% de remoção de turbidez.
Lembrando que esses fatores levam em consideração a utilização do auxiliar de
floculação a base de quiabo no ponto central (2,5 ppm).
Pode-se observar na figura 23 – A e B que a maior eficiência, maior que 60%
de remoção de turbidez, ocorre nos pontos centrais (110 ppm para chia e 2,5 ppm
para o quiabo). Pode-se perceber também que a eficiência diminui claramente perto
das extremidades do gráfico. Lembrando que esses fatores levam em consideração a
utilização do auxiliar de floculação a base de maracujá no ponto central (1.500 ppm).
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Figura 23 - A: Gráfico de superfície - B: Curvas de contorno para chia e quiabo para remoção de
turbidez

Pela leitura da figura 24 – A e B percebe-se que o efeito é causado somente
pela mudança da concentração da solução de quiabo, uma vez que o efeito de
interação entre eles, quiabo e maracujá, foi não significativo, e o efeito linear e
quadrático do maracujá também não. Pela leitura do gráfico pode-se chegar a uma
eficiência maior de 70% de remoção de turbidez, quando ocorre o uso do quiabo nos
pontos centrais (2,5 ppm). Deve-se lembrar que estes casos ainda levam em
consideração o uso da chia no ponto central (110 ppm).

A

B

Figura 24 - A: Gráfico de superfície - B: Curvas de contorno para maracujá e quiabo para
remoção de turbidez

O formato de sela se deve ao fato de que nem o fator linear nem o fator
quadrático da variável concentração de maracujá apresentaram significância, estando
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estas duas excluídas do modelo de geração da curva. Em resumo pode-se afirmar
que a concentração da solução de maracujá não exerce influência significativa para
com a resposta de remoção de turbidez (%) quando a concentração de quiabo varia
de 0 a 5 e fixa-se a concentração da solução coagulante de chia em um valor de 110
ppm.
O deslocamento da faixa de utilização do maracujá poderia elevar a
significância do fator para com a equação, suprimindo o resultado não esperado.
Gerando uma equação que levaria em consideração também o fator concentração de
maracujá, quadrático ou não.

5.4

COMPARAÇÃO DO DESEMPENHO DOS PLANEJAMENTOS

A comparação do desempenho dos planejamentos (tabela 20) será feita de
uma maneira geral e não ensaio a ensaio por que o que interessa na realidade é a
eficiência de remoção dos poluentes do melhor ensaio, que pode ser utilizado em
instalações industriais.
Tabela 20 - Comparação entre a eficiência de remoção de poluentes (%)
Ensaios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Planejamento 1
Turbidez
12
16
23
27
22
12
24
35
32
17
15
35
20
22
24
22
23

Cor
16
24
29
18
7
16
21
35
29
26
40
47
22
30
29
27
26

DQO
51
34
37
34
50
34
69
4
60
52
66
15
32
46
70
80
77

Planejamento 2
Turbidez
62
31
44
72
55
47
39
46
44
40
87
45
57
41
77
75
72

Cor
28
29
29
35
27
35
29
34
27
29
34
33
35
31
28
32
28

DQO
37
34
39
46
65
63
53
64
58
62
56
59
60
60
61
58
50
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Através da comparação pode-se perceber que o segundo planejamento, que
utilizou uma substância coagulante a base de chia, apresentou melhores eficiências
de remoção de turbidez (87% no ensaio 11) e de cor (35% ensaio 4, 6, 13), porém a
remoção da DQO foi maior para ensaios que utilizaram o extrato de MO como solução
coagulante (80% para o ensaio 16) e remoção da cor (47%, ensaio 12).
Na tabela 21 tem-se alguns resultados de bibliografia, após a tabela os
estudos e seus pormenores estão mais explorados.
Tabela 21 - Resumo das obras estudadas, autor, tipo de efluente, coagulantes e parâmetros
Autor (ano)

Tipo de efluente

Coagulante utilizado

Vaz et al.
(2010)

Galvanoplastia

MO

Valverde et
al. 2013

Água bruta

MO

Schmitt
(2011)

Laticínio

MO

Água de abastecimento
MO
Lo Monaco et público
al. (2010)
Suinocultura
MO
Souza e Lima
Coagulante auxiliado
Água bruta
(1995)
por Quiabo
Santos et al.
(2009)

Efluente sintético

Sulfato de alumínio

Parâmetros
estudados
Cor
Turbidez
Cor

Eficiência de
remoção (%)
90,3
92,9
85

Cor aparente

99,9

DQO

98,5

Turbidez

98

Turbidez

NC*

Turbidez

60

Turbidez

98

DQO

64,8

OG

95,2

NC – Não contribuiu

Os resultados dos ensaios com MO apresentaram-se bem abaixo do que
expostos por Vaz et al. (2010) que demonstrou resultados de remoção de cor e
turbidez de 90,30% e 92,90% respectivamente, utilizando como coagulante solução
de MO, com concentração de 200 ppm e tempo de sedimentação de 20 min, para
efluente de galvanoplastia que apresentou bruto uma média de 1.537 de cor (PtCo.L 1)
e cerca de 248 de turbidez.
Valverde et al. (2013) apresentou remoções de cerca de 85% de cor em água
bruta utilizando moringa oleífera como substância coagulantes, porém para tal estudo
foi utilizada solução 1% integral (salina). Utilizando para tal 400 mL de água bruta,
com velocidades de rotação de 100 rpm por 3 min 15 rpm por 15 minutos e 60 minutos
de decantação. Para tal estudos também foram utilizadas soluções 1%
desengordurada (salina) e pó integral.
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Para efluentes provenientes de indústria de laticínios Schmitt (2011)
apresentou remoção de 99,9% de cor aparente e 98,5% de DQO utilizando solução
coagulante a base de MO. Para tal foram combinadas as técnicas de
coagulação/floculação/sedimentação de 60 min com 1.500 ppm de coagulante de MO
extraído com solução KCl 1,0 Molar, combinada com a técnica de ultrafiltração com
pressão de 2 bar.
Lo Monaco et al. (2010) apresentaram, utilizando extratos de MO, uma
remoção de 98% de turbidez para água de abastecimento público com um tempo de
sedimentação de duas horas, com uma concentração de 0,4 g.L-1. No mesmo estudo
foi concluído que a utilização de sementes de MO não contribuiu para a remoção de
turbidez para o efluente de suinocultura.
Nogueira et al. (2010) estudou a remoção da turbidez em água residuária
bruta proveniente de efluente doméstico e industrial e constatou que a utilização da
MO como coagulante e do quiabo como auxiliar de floculação apresentou melhores
resultados do que quando utilizada sem o auxiliar. Tal qual não pode ser afirmado no
estudo.
Estudos de Souza e Lima (1995) apresentaram a possibilidade de redução de
32% de coagulante primário com a utilização de quiabo para a remoção de turbidez
de água bruta, chegando a um a remoção de 60% de turbidez da água decantada.
Bem como pôde ser verificado no trabalho, a utilização de quiabo como auxiliar de
floculação para a solução coagulante a base de chia proporcionou remoções de
turbidez mais altas em valores de concentração de solução coagulante menor do que
percentuais sem a utilização do quiabo nestes mesmos valores, com valores ótimos
na faixa de 2,5 ppm.
Silva e Moraes (2013) utilizaram soluções de quiabo preparadas a partir da
secagem e trituração do quiabo e dissolução de 1 grama para 100 ml, concluindo que,
em primeira análise, o quiabo pode ser utilizado como solução coagulante, obtendo
bons resultados para clarificação de água bruta.
Lima (2007) conclui que a utilização de quiabo como auxiliar de floculação,
para tratamento de água, melhorou significativamente a qualidade das águas
decantadas.
Santos et al. (2009) chegaram a reduções de 98% de turbidez, 64,8% de DQO
e 95,2% de óleos e graxas utilizando para tanto uma solução coagulante de sulfato de
alumínio em um efluente sintético preparado com adição de leite em pó em água (0,1%
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m/v). Com um tempo de sedimentação de uma hora. Eficiência bem mais alta que a
apresentada no estudo para a redução de turbidez, porém com menor eficiência para
a redução de DQO, quando comparada com o planejamento número 1 (que utilizou
MO como coagulante), que chegou a 80%. Deve-se levar em consideração o tempo
de sedimentação que foi o dobro do estudo neste trabalho.
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6

CONCLUSÕES

Através deste estudo pode-se concluir que existe a viabilidade técnica para a
utilização dos coagulantes e dos auxiliares de floculação testados, devendo o
operador escolher os coagulantes e as faixas de concentração que mais se adaptam
a necessidade do utilizador, ou, se necessário, utilizar as equações estabelecidas no
estudo para os cálculos de remoção.
Para o efluente em questão os percentuais de remoção são atrativos, uma
vez que não existe a necessidade do atendimento de padrões de legislação, pois o
efluente é disposto no solo. Estudos mais aprofundados devem ser feitos na área em
que o efluente será despejado, pois o mesmo não deve degradar as características
físico-químicas e biológicas do ambiente em questão.
O efluente foi caracterizado com altos valores de DQO (2.561 mg.L-1) Cor
(4.100 Unid. Pt-Co) e ST (3.312 mg.L-1), com pH de 8,2 e turbidez e 239 NTU, estando
dentro dos valores pré-estabelecidos em bibliografia. Estes valores poderiam ser
abrandados se antes do pós-tratamento houvesse uma lagoa de decantação para a
decantação das partículas passíveis de tal. A operação de decantação sem a
utilização de coagulantes já possibilita a diminuição de vários parâmetros estudados.
Através do teste do pH ótimo pode-se concluir que não é necessária a
mudança do pH para a utilização dos coagulantes testados, deve-se apenas atentar
para o fato de que é mais interessante utilizar as substâncias desenvolvidas no
trabalho para efluentes que possuam pH maior que 6. Bem como pode ser visto em
bibliografia.
Os valores ótimos para o quiabo como auxiliar de floculação, utilizando chia
como solução coagulante a 110ppm e um terceiro agente, no caso o maracujá, variou
entre 2 e 3, tendo seu pico ótimo em 2,5ppm, chegando a mais de 70% de remoção
de turbidez. Demonstrando a importância de sua otimização, variando de cerca de
50% de remoção de turbidez em 0ppm e 5ppm para o percentual explicitado acima.
Conclui-se, portanto, que a otimização da concentração de uso é tão importante
quanto sua utilização.
Para o maracujá utilizado como auxiliar de floculação, com a ação conjunta
do quiabo a 2,5ppm e da chia como solução coagulante, a faixa ótima está
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intimamente relacionada com a concentração da solução coagulante, apresentando
valores de remoção de turbidez de até 75%.
Para a chia a faixa ótima de utilização quando fixou-se o maracujá a 1.500ppm
e o quiabo a 2,5ppm foi de 110ppm, chegando a valores maiores de 60% de remoção
de turbidez.
Pode-se concluir também que o desempenho das soluções coagulantes a
base de chia possuíram melhores resultados quando comparados com a utilização da
MO apenas para remoção de turbidez, ficando atrás para a remoção da DQO e da
cor.
Os ensaios de coagulação do primeiro planejamento confirmam a
possibilidade do uso da MO para a coagulação, porém deve-se, em um trabalho
posterior, aumentar as faixas de estudo. Tais ensaios levam a concluir também que a
utilização da MO como coagulante e do quiabo e do maracujá como auxiliares de
coagulação removem eficientemente a DQO do efluente.
Como sugestão para trabalhos futuros pode-se aumentar as faixas de estudo
para o coagulante a base de MO, otimizar os processos de produção das soluções
coagulantes e floculantes, como a chia, e o maracujá, e além disso utilizar o processo
de flotação para a retirada do lodo formado pela adição de chia, uma vez que puderam
ser observados coágulos que acabaram flotando nos ensaios com tal coagulante.
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