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Resumo 

 

O objectivo do trabalho consistiu na avaliação da eficiência do tratamento das 

águas de purificação do biodiesel seguindo um método combinado de coagulação, 

floculação e flotação por ar dissolvido.  

O estudo teve três fases, a primeira consistiu na avaliação da qualidade de águas 

residuais, a segunda na escolha do polímero mais eficiente, agente coagulante que 

promove a destabilização das partículas, e fixar duas variáveis através da análise de 

remoção da turbidez, e a terceira consistiu na verificação da eficiência do tratamento 

através da análise da remoção da cor. 

No primeiro ensaio de tratamento todos os factores influenciaram a eficácia do 

tratamento e concluímos que fixando os factores pH e água saturada introduzida, e 

variando a dose de coagulante e de polímero, obteríamos um tratamento mais 

específico. 

No segundo ensaio a remoção da turbidez atingiu os 99,99%, valores de 21NTU 

(Unidades de Turbidez), e na cor uma remoção média de 99,9% chegando aos 141 

NC (Unidades de Cor), consideramos que este tratamento poderá ser usado como um 

tratamento de clarificação das águas residuais, necessitando, contudo, de um 

tratamento posterior para permitir o seu aproveitamento noutros sistemas ou a sua 

descarga em meios naturais. 

 

 

Palavras-chave: Biodiesel, Coagulação, Efluentes, Floculação, Flotação 
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Abstract 

 

The aim of this research was to evaluate the efficiency of the treatment of waste 

water from purification of biodiesel following a combined method of coagulation, 

flocculation and air flotation. The effect was evaluated through the analysis of the 

following parameters: dose of coagulant, pH, dose and type of polymer and saturated 

water used. 

This experiment had three phases, the first consisted of the assessment of the 

quality of wastewater from a biodiesel plant, the second was the choice of a more 

efficient polymer for the removal of turbidity, and the third a verification of the efficiency 

of the treatment through the analysis of color removal. 

In the first model all the factors influenced the effectiveness of the treatment and it 

was observed that by fixing two factors, pH and saturated water, and varying the dose 

of coagulant and polymer, we would get a more efficient treatment. 

 The removal of the turbidity reached 99.99%, the values of 21NTU, and in the 

color an average removal of 99,9% up to 141 NC. Thus, this treatment could be used 

for clarification of waste water, when followed by another treatment in order to allow 

further use, or discharge in natural streams. 

 

 

Key-words: Biodiesel, Coagulation, Effluents, Flocculation, Flotation 
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Extended Abstract 

 

The industry of production of biodiesel has increased in the world, but as any 

industry, it produces effluents. These are rich in oils and fats rich which can damage 

the natural water streams when discharged without any treatments. 

The residual waters proceeding from this industry contain impurities which were 

used to catalyses the reaction. For example, the excess alcohol, the residual free 

glycerin and fatty substances. 

The pollution of the waters is a problem which affects all the nations world-wide, 

and consists of the introduction of chemical substances, which modify physical and/or 

biological quality of the water, jeopardizing all livings creatures welfare. 

Currently it is very important to know to apply the correct treatment to different 

residual water. 

The objective of the work consisted on the evaluation of the efficiency of the 

treatment to waters of purification of biodiesel following by coagulation method, 

flocculation and flotation with dissolved air. The efficiency of this treatment was 

evaluated according to the effects of dose of coagulant, pH, dose and type of polymer 

and saturated water introduced. 

The treatment combines coagulation, phenomenon of destabilization of the 

colloidal suspension, the flocculation, collision process between coagulated particles 

promoting its agglomeration, and the flotation, phenomenon of solid-liquid separation, 

moving the particles agglomerated into the surface of the treated water. 

The experiment had three phases. The first one consisted on the evaluation of the 

quality of residual waters of an industry of biodiesel. The second consisted on the 

choice of most efficient polymer and to fix variable through the analysis of color 

removal. 

All the factors influenced the effectiveness of the treatment and fixing two factors, 

pH and saturated water, and varying the dose of coagulant and polymer, we got a more 

efficient treatment. 

The removal of turbidity reached up to 99, 99 %, with values of 21NTU, and in the 

color an average removal of 99, 9% arriving at the 141 NC, was obtained. We consider 

that this treatment could be used as a treatment of clarification. If complemented by 

another treatment the treated water could be discharged in natural streams. 

A clarification treatment plays an important role at the first stage, for the removal of 

the pollutants and significantly reduces the work and the costs of operation of the 

treatment.  
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The final destination of treated waters after purification can be the reuse on the 

same industry in cooling with circulation systems, or the discharge in the natural water 

streams in case it does not exceed the boundary-values of emission. 
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1. Introdução 

 

1.1. Enquadramento do Tema 

 

Desde a Revolução Industrial tem vindo a aumentar a necessidade de energia, 

que tem sido satisfeita pela queima de madeira, petróleo, carvão e gás natural. 

Excepto a madeira, os restantes são combustíveis fósseis, que levam milhões de anos 

a serem produzidos e não são renováveis.  

Hoje em dia, existe uma grande dependência energética do petróleo e estudos 

estimam que as reservas irão esgotar por volta do ano 2060. 

Outro problema consiste na libertação de gases nocivos durante a queima dos 

combustíveis fósseis, provocando o aumento do efeito de estufa, que polui o ar 

atmosférico e prejudica a saúde humana. 

Com o passar dos anos a preocupação ambiental tem aumentado e medidas para 

evitar a poluição têm sido tomadas, como é o caso do desenvolvimento de energias 

renováveis que têm como fonte o Sol, os oceanos, o vento e a biomassa. 

Os biocombustíveis são combustíveis renováveis que têm como origem  

a biomassa, podendo substituir os combustíveis fósseis, como é o caso do biodiesel 

que actualmente é adicionado ao gasóleo comum, reduzindo assim as emissões de 

gases nocivos em comparação com o uso isolado do gasóleo. 

A indústria de produção de biodiesel tem vindo a aumentar no mundo inteiro mas, 

como qualquer indústria, produz efluentes, neste caso efluentes ricos em óleos  

e gorduras que, sendo libertados nos meios hídricos sem qualquer tratamento, iriam 

pôr em risco a qualidade desta e, consequentemente, dos seres vivos que dela 

dependem. 

A água é um recurso fundamental a todos os seres vivos e trata-se de um tema 

que tem tomado grande importância nos nossos dias devido, principalmente, a dois 

grandes factores: a sua escassez e poluição. 

O Planeta Terra é vulgarmente denominado por Planeta Azul, uma vez que dois 

terços da sua superfície são cobertos por água, mas apenas 3% é água doce, estando 

2% disponíveis nos reservatórios, tanto superficiais como subterrâneos.  

O restante encontra-se nas calotes polares. Existindo uma percentagem tão pequena 

de água doce face à crescente populacional, o seu uso deve ser racional. 

A poluição dos meios hídricos é outra problemática mundial, que consiste na 

presença de substâncias químicas, físicas e/ou biológicas que alteram a qualidade da 

água pondo em causa o bem-estar dos seres vivos. As substâncias mais comuns 
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introduzidas são os pesticidas, os efluentes domésticos e industriais sem tratamento, 

os resíduos, os detergentes e os metais pesados, sendo o Homem o responsável por 

esta poluição. 

O crescimento das cidades e das populações tem vindo a agravar esta 

problemática, pois o tratamento de efluentes e resíduos não tem conseguido 

acompanhar este crescimento. 

Um método possível de tratamento das águas residuais poluídas em estudo, 

provenientes da produção do biodiesel, combina a coagulação, que é um fenómeno  

de destabilização da suspensão coloidal, a floculação, um processo de colisão entre 

as partículas coaguladas promovendo a sua aglomeração, e a flotação, um fenómeno 

de separação sólido - líquido, movendo as partículas aglomeradas para a superfície  

da água tratada. 

 

 

1.2. Objectivos 

 

Este trabalho teve o objectivo de demonstrar a grande importância do tratamento 

de efluentes da produção de biodiesel. 

Uma vez que a indústria de biodiesel se encontra em crescimento é necessário 

tomarmos medidas mais eficientes para o tratamento das suas águas residuais que 

contêm elevadas quantidades de óleos e gorduras. 

O objectivo geral consistiu na avaliação da eficiência do tratamento das águas  

de purificação do biodiesel através de um método combinado de coagulação, 

floculação e flotação por ar dissolvido. Com isso pretendemos avaliar os efeitos no 

tratamento provocados por diferentes factores: dose do coagulante, pH, dose e tipo  

de polímero e água saturada introduzida. 

 

1.3. Estrutura da Dissertação 

 

Este trabalho é composto por cinco capítulos: 

 

 Fundamentos teóricos: uma revisão bibliográfica, focando os principais pontos 

acerca do biodiesel, da água no mundo, da necessidade do tratamento das 

águas de purificação do biodiesel e dos tipos de tratamento que mais se 

adequam a este tipo de efluente; 



3 

 

 Metodologia: são apresentadas as técnicas, os procedimentos e os 

equipamentos utilizados no ensaio experimental; 

 Resultados e Discussão: resultados obtidos do ensaio experimental e a sua 

respectiva discussão através de uma análise estatística; 

 Conclusões: apresentadas as principais conclusões nas diferentes etapas  

do estudo; 

 Considerações Finais: conclusões obtidas seguindo como linha de orientação 

os objectivos definidos nesta dissertação.  
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2. Fundamentos Teóricos 

 

2.1. Energias Renováveis 

 

Energias renováveis são energias que resultam de fontes naturais capazes de se 

regenerar, ao contrário das energias não renováveis que provêm dos combustíveis 

fosseis como o gás natural, petróleo e carvão (INETI, 2001). 

A utilização dos combustíveis fósseis tem vindo a aumentar ao longo dos tempos 

e isso trouxe consequências negativas para o meio ambiente (Grangeiro, 2009; Silva  

e Freitas, 2008; Silva, 2006; Goldani et al., 2006; Matiolo, 2003). Os efeitos negativos 

provocados pela utilização dos combustíveis fósseis são: 

 

 Aquecimento global; 

 Destruição de recursos; 

 Destruição da camada de ozono; 

 Poluição atmosférica; 

 Problemas respiratórios; 

 Produção de gases de efeito de estufa como CO2, CH4, NO2 e compostos 

halogenados; 

 

Como alternativa, tem crescido a utilização das energias renováveis (Figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1: Consumo mundial de energia  
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Segundo Menani (2005), citado por Grangeiro (2009) prevê-se que dentro de  

50 anos as energias fósseis começarão a esgotar-se e o mundo está interessado  

a desenvolver energias renováveis levando à diminuição do CO2 libertado. 

 

2.2. Biocombustíveis 

 

Um biocombustível é um combustível de origem biológica não fóssil, ou seja, 

produzido através da biomassa (INETI, 2001). 

De acordo com o Decreto-Lei nº 62/2006 de 21 de Março (que transpõe  

a Directiva nº 2003/30/CE), biocombustíveis são considerados os seguintes produtos: 

 

 Biodiesel – éster metílico ou etílico produzido a partir de óleos vegetais  

ou animais; 

 Bioetanol – etanol produzido a partir da biomassa e fracção biodegradável  

de resíduos; 

 Biogás – gás com propriedades combustíveis produzido a partir da biomassa  

e da fracção biodegradável de resíduos; 

 Biometanol – metanol produzido a partir da biomassa; 

 Bioéter dimetílico – éter dimetílico produzido a partir da biomassa; 

 Bio-ETBE (bioéter etil-terc-butílico) – ETBE produzido a partir do bioetanol, 

41% do bio- ETBE é considerado biocombustível; 

 Bio-MTBE (bioéter metil-terc-butílico) – MTBE produzido a partir do biometanol, 

36% do bio-MTBE é considerado biocombustível; 

 Biocombustíveis sintéticos – hidrocarbonetos produzidos a partir de biomassa; 

 Biohidrogénio – hidrogénio produzido a partir de biomassa e da fracção 

biodegradável de resíduos; 

 Óleo vegetal puro: produzido a partir de plantas oleaginosas. 

 

A produção mundial de biocombustíveis tem crescido exponencialmente ao longo 

dos últimos 30 anos (Figura 2). 
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Figura 2: Produção Mundial de biocombustíveis 

(Fonte: Worldwatch Institute, 2008) 

 

2.3. Biodiesel 

 

O biodiesel pode ser definido como um biocombustível constituído por ésteres 

alquílicos de ácidos carboxílicos de cadeia longa, e pode ser produzido a partir  

de óleos vegetais, gorduras animais e/ou residuais, e tem como principal função  

a substituição dos combustíveis fósseis nos motores de ignição por compressão 

(Grangeiro, 2009; Lima, 2007; Silva, 2006). 

O processo de produção é realizado através de uma reacção de transesterificação 

(Figura 3), onde os triglicéridos (cadeia longa) são transformados em moléculas 

menores, ésteres de ácidos gordos. Um óleo vegetal triglicérido, como por exemplo,  

o óleo de soja, reage com um álcool (metanol ou etanol) na presença de um 

catalisador (geralmente alcalino pois apresenta melhor rendimento, menor tempo  

de reacção e menores problemas relacionados com a corrosão de equipamento,  

como NaOH ou KOH) para formar ésteres monoalquílicos (biodiesel e glicerina) 

(Dranka et al., 2008; Melo et al., 2005; Suehara et al., 2005). 
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Figura3: Reacção de Transesterificação 

(Fonte: Suarez et al.,2007,cit. Grangeiro 2009) 

 

Segundo Silva e Freitas (2008) e Siewert et al. (2005) as matérias-primas  

do processo podem ser de diferentes proveniências: 

 

a) Óleos vegetais: à temperatura ambiente encontram-se em estado líquido; 

b) Gorduras animais: à temperatura ambiente encontram-se em estado  

semi-sólido, pastoso ou sólido; 

c) Óleos e gorduras residuais: provém do processamento culinário em escala 

doméstica ou industrial. 

 

As matérias-primas devem ter um mínimo de acidez e humidade, de modo  

a obterem-se condições favoráveis para a eficiência da reacção. 

De acordo com Martins (2008) existem factores a ter em conta na reacção  

de modo a que esta possa realizar-se: 

 

 Temperatura de reacção; 

 Tempo de reacção; 

 Catalisador; 

 Tipo de óleo; 

 Razão molar metanol/óleo. 

 

De acordo com Santos (2007) os ácidos gordos são compostos por uma cadeia 

alifática (aberta) de hidrocarbonetos ou estrutura hidrocarbonada, constituída por um 

número par de carbonos que varia de 4 a 24. Esta cadeia termina sempre com um 

grupo carboxílico e ao longo da estrutura as ligações podem estar totalmente 

saturadas ou apresentar insaturações. 
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As características que influenciam o tipo de ácidos gordos são: 

 

i. Tamanho da sua cadeia hidrocarbonada; 

ii. Número de insaturações; 

iii. Presença de grupos químicos. 

 

Em relação ao tamanho da sua cadeia hidrocarbonada, quanto maior esta for, 

maior é o número de cetano e maior a lubricidade do combustível. Contudo, moléculas 

demasiado grandes tornam o combustível de uso difícil em regiões com temperaturas 

baixas. 

Ao nível do número das insaturações, quanto menor ele for, maior é o número  

de cetano do combustível, logo uma melhor qualidade de combustão. Se houver  

um grande aumento de cetano torna as moléculas menos estáveis quimicamente, 

ocorrendo oxidações, degradações e polimerizações do combustível. O tipo de álcool 

que se pode utilizar na formação de biodiesel é habitualmente  

o metanol ou etanol. O metanol é mais utilizado devido à sua natureza física e química 

(cadeia curta e polaridade). Contudo, o etanol começa a ser mais utilizado, uma vez 

que é renovável e muito menos tóxico que o metanol (Siewert, 2005). 

Após a produção de biodiesel, processa-se a lavagem deste, adicionando água  

e agitando ou borbulhando, ocorrendo decantação. 

A última fase do processo é a recuperação do metanol ou etanol que pode ser 

realizada através da evaporação. 

Actualmente não existem carros que permitam o uso de 100% de biodiesel uma 

vez que os motores apenas estão preparados para misturas de biodiesel com gasóleo 

e essas misturas são conhecidas pela letra B mais o número que corresponde  

à percentagem de biodiesel misturado (por ex. uma mistura com 5% de biodiesel  

é chamada B5) (Lima, 2007; Silva, 2006). 

A inclusão de uma percentagem de biodiesel no combustível reduz as emissões 

poluentes em quantidades variáveis (Tabela 1). 
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Tabela 1: Redução das emissões dos poluentes consoante a mistura de biodiesel 

(Fonte: Martins, 2009) 

Mistura de 

biodiesel 
CO NOx O3 

B2 -0,07 -1,25 -0,63 

B5 -0,15 -1,32 -1,11 

B10 -0,31 -3,63 -1,36 

B20 -0,56 -5,21 -2,01 

B100 -3,32 -22,5 -8,44 

 

2.3.1. Vantagens e Desvantagens 

 

O processo de produção de biodiesel tem vantagens e desvantagens (Silva  

e Freitas, 2005). 

Como vantagens: 

 

 Ausência de enxofre e compostos aromáticos, permitindo uma combustão 

limpa, e sem formação de SO2 e de compostos cancerígenos; 

 Um poder de ignição e combustão elevados, devido ao elevado número  

de cetano; 

 Composição química homogénea e teor médio de oxigénio levando a uma 

combustão mais completa e eficiente; 

 Melhora a lubrificação do motor, aumentando deste modo o tempo de vida 

deste e dos seus componentes; 

 Consiste num produto biodegradável; 

 Não é necessário adaptar o motor da viatura para misturas de biodiesel  

até 20% e o desempenho deste é semelhante; 

 Consiste num destino final para os óleos alimentares usados; 

 Promove o desenvolvimento agrícola e ainda diminui a desertificação  

das áreas agrícolas abandonadas; 

 Estimula a economia local, promovendo a criação de empregos; 

 Incentiva a investigação científica no sector agrícola e o desenvolvimento 

industrial; 

 Com um elevado ponto de ebulição, permite um manuseio e armazenamento 

mais seguros. 
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Como desvantagens: 

 

 A capacidade de produção está limitada pelas áreas agrícolas disponíveis; 

 Tem um poder calorífico inferior ao do gasóleo; 

 A baixas temperaturas ocorre cristalização; 

 Não se sabe como o mercado vai assimilar as grandes quantidades  

de glicerina obtida (subproduto da produção de biodiesel); 

 Em certas regiões do mundo, as plantações de culturas energéticas estão  

a invadir florestas tropicais; 

 Pode ocorrer esgotamento das capacidades do solo devido à produção 

intensiva da matéria-prima de origem vegetal; 

 O balanço de dióxido de carbono não é neutro. Mesmo que a emissão  

deste gás durante a combustão seja equivalente à captura durante o tempo  

de vida das plantas, temos que ter em conta a energia necessária para  

a produção de adubos, para o funcionamento das máquinas agrícolas, para  

a rega, para o armazenamento e transporte dos produtos; 

 Devido ao uso de metanol no processo há a geração de resíduos tóxicos  

na lavagem do biodiesel e se não ocorrer um tratamento as águas residuais 

são descartadas com quantidades elevadas de metanol e impurezas. 

 

2.3.2. Águas de Purificação 

 

Segundo Melo et al. (2005) após a reacção de transesterificação da produção  

de biodiesel é necessário realizar a purificação do mesmo, que se processa em três 

etapas: decantação, lavagem e secagem. 

Durante a lavagem são retiradas impurezas presentes no meio, como  

o catalisador, o excesso de álcool utilizado na reacção, a glicerina livre residual  

e os sais de ácidos gordos.  

Considera-se que para cada litro de biodiesel produzido são necessários  

no mínimo 3 litros de água de lavagem. Esta água é considerada oleosa, 

apresentando-se inadequada para ser lançada nos meios hídricos, pois tem grandes 

quantidades de hidrocarbonetos que iriam pôr em causa a sobrevivência dos sistemas 

biológicos (Dranka et al., 2008; Grangeiro, 2009). 
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2.3.3. Emulsões 

 

A água proveniente de indústrias de biodiesel contém impurezas, como partículas 

coloidais, que apresentam carga superficial negativa, parâmetro este que influencia  

a aproximação das partículas entre si em meio líquido. Para tratarmos estas águas  

é necessário modificar as características da água e das suas impurezas, o que se 

consegue através da coagulação, floculação e flotação (Moraes, 2006). 

Água oleosa é uma água com grandes quantidades de óleos e gorduras e ainda 

podem conter vários materiais em suspensão (areia, terra, argila) e substâncias 

coloidais e dissolvidas (detergentes, sais, metais pesados) (Welz et al., 2006; 

Mohammed et al. 2005; Rigas, 1999). 

Segundo Barros et al. (2004) a água oleosa contém óleo e gorduras de duas 

formas: livre e emulsionado. 

Quando se consegue visualizar uma fase distinta da fase aquosa, corresponde  

ao óleo livre, pois não se mistura com a água e devido à sua densidade encontra-se  

à superfície da água ou como gotículas em suspensão. 

Em relação ao óleo emulsionado, este encontra-se misturado e estabilizado na 

água e, ao contrário do óleo livre, não conseguimos identificar duas fases distintas, 

existindo um sistema monofásico água - óleo designado por emulsão (Figura 4). 

Uma emulsão é constituída por inúmeras micelas, unidades básicas que 

compõem esse sistema. 

 

 

 

Figura 4: Microemulsão (A - água, O - óleo) 

(Fonte: Oliveira et al., 2002) 
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De acordo com Oliveira et al. (2002) quando se pretende que surjam emulsões 

temos que assegurar duas condições: 

a) Ocorrer dispersão mecânica do óleo na água e vice-versa, com a introdução de 

minúsculas gotículas de uma fase no interior da outra; 

b) Presença de um agente químico no meio, de modo a estabilizar essas 

gotículas de uma fase no interior da outra fase, impedindo a sua coalescência, 

isto é, impedindo que as gotículas se juntem formando novamente duas fases 

distintas. 

 

A primeira condição corresponde à dispersão mecânica que pode ocorrer de 

diferentes formas: pela turbulência causada pela passagem da água oleosa através de 

bombas; pelo atrito mecânico; por borbulhamento do ar. 

A segunda condição é a presença de um agente químico estabilizador. Este deve 

ter uma região hidrofóbica (região apolar com repulsão pela água e atracção pelo óleo) 

e uma região hidrofílica (região polar com atracção pela água e repulsão pelo óleo), 

formando uma ponte estável entre as fases óleo (apolar) e água (polar), unindo-as de 

forma estável. Estes agentes são designados por agentes surfactantes, moléculas 

orgânicas constituídas por longas cadeias apolares de hidrocarbonetos (parte 

hidrofóbica que irá ligar-se ao óleo) e uma extremidade polar (parte hidrofílica que se 

ligará à água). 

Os surfactantes mais comuns são os detergentes. Apenas pequenas quantidades 

destes são capazes de estabilizar grandes quantidades de uma fase na outra, 

formando uma emulsão, isso é possível porque estes agentes actuam na interface 

entre as fases e não na totalidade. 

 

2.4. Água e o Meio Ambiente 

 

A água é um dos recursos mais importantes para a sobrevivência da vida no 

Planeta Terra, mas este recurso está ameaçado quer quantitativamente como 

qualitativamente. 

De acordo com o INAG (2003) no Planeta Terra dois terços de superfície (71%) 

são cobertos por água, destes 97% são água salgada e 3% água doce. Desta água 

doce, apenas 2% está disponível nos reservatórios superficiais e nos reservatórios 

subterrâneos, o restante encontra-se armazenado nas calotes polares e na atmosfera 

sob a forma de vapor de água (Figura 5). 
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Qualitativamente, as águas encontram-se poluídas devido ao despejo de lixo e de 

águas residuais descarregadas para os meios hídricos sem qualquer tratamento  

e mineralização sem controlo. 

 

 

 

 

Figura 5: Distribuição da água no mundo 

(Fonte: Shiklonov e Rodda, 2003, citado por WWAP) 
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Estudos realizados pela Comissão Mundial de Água e por outros organismos 

internacionais demonstram que cerca de 3 biliões de habitantes vivem sem o mínimo 

de condições sanitárias e que um milhão não tem acesso à água potável.  

Esta situação leva ao desenvolvimento de doenças (diarreia, esquistossomose, 

hepatite, febre tifóide, etc.) que são responsáveis pela morte de mais de 5 milhões  

de seres humanos por ano (UNEP, 2002).  

Felizmente o número de debates sobre o tema tem surgido cada vez mais  

no Mundo com o objectivo de encontrar soluções para não poluir as águas, para  

o desenvolvimento de novas técnicas de tratamento e ainda melhorar o sistema  

de gestão de água. 

 

2.5. Parâmetros de Qualidade da Água 

 

A melhoria do nível de vida das sociedades, o crescimento demográfico e o 

desenvolvimento industrial levam ao aumento das necessidades de maiores 

quantidades de água de qualidade. 

Quando uma água apresenta valores de parâmetros fora dos limites permitidos 

torna-se imprópria para o fim que teria anteriormente, e esses parâmetros encontram- 

-se devidamente legislados, nomeadamente pela Lei da água. 

 

2.5.1. pH  

 

O pH indica o carácter ácido, básico ou neutro de um meio, influenciando  

a demonstração de características corrosivas ou encrostantes e interferir na vida 

existente no meio (Ganguly, 2009). 

A alteração deste parâmetro pode ser provocada por sólidos e gases dissolvidos 

provenientes da dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação da 

matéria orgânica e fotossíntese. 

 

2.5.2. Cor 

 

A cor numa água é uma propriedade que resulta de substâncias dissolvidas  

na mesma. Este parâmetro pode ser medido comparando a água com soluções 

conhecidas de platina-cobalto ou com discos de vidro corados calibrados com  
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a solução de platina-cobalto. Esta medida aumenta com o pH e é ainda influenciada 

por matérias sólidas em suspensão (turbidez) (Soares,2009).  

Uma unidade de cor corresponde àquela produzida por 1mg/L de platina, na forma 

de ião cloro platinado. 

 

2.5.3. Turbidez 

 

A turbidez é causada por materiais em suspensão ou coloidais. É medida pelo 

espalhamento da luz causado pelos mesmos materiais. O aumento da turbidez 

interfere com os equilíbrios naturais entre os compartimentos ambientais, uma vez que 

prejudica a zona de luz e a fotossíntese (Greville, 1997). 

 

2.5.4. Condutividade Eléctrica 

 

A condutividade eléctrica representa a concentração total de substâncias 

ionizadas e mede a capacidade da água para conduzir corrente eléctrica.  

Corresponde a um parâmetro considerado importante quando se trata de águas 

para consumo humano, pois permite avaliar o teor de sólidos dissolvidos 

(mineralização da água) (Soares, 2009). 

 

2.5.5. Sólidos 

 

Os sólidos correspondem aos materiais existentes na água ou águas residuais 

sob forma solúvel ou em suspensão. A presença destes influencia negativamente  

a qualidade das águas, como tal deve ser controlado. 

Existem diferentes tipos de sólidos, os totais são os resíduos que se obtém após 

evaporação da amostra e secagem em mufla. Estes totais são constituídos pelos 

sólidos totais em suspensão ou dissolvidos, os primeiros são aqueles que são 

retirados por um filtro, enquanto os segundos passam pelo filtro (INPI, 1992). 

 

2.5.6. CQO (Carência Química de Oxigénio) 

 

A Carência Química de Oxigénio é usada como uma medida de oxigénio 

equivalente à fracção orgânica da amostra susceptível de ser oxidada por um oxidante 

químico enérgico. Mede, indirectamente, a quantidade de oxigénio consumida numa 

amostra devido à acção de substâncias redutoras de origem química.  
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Esta análise é importante para detectar a presença de substâncias resistentes  

à degradação biológica (Ganguly, 2009). 

 

2.5.7. Óleos e Gorduras 

 

A presença de óleos e gorduras provoca a diminuição da área de contacto entre  

a superfície da água e o ar atmosférico, não permitindo a transferência de oxigénio  

da atmosfera para a água (Soares, 2009). 

A descarga de efluentes de origem industrial na água são os que mais contribuem 

para o aumento da oleosidade. 

 

2.6. Tratamentos de Água 

 

2.6.1. Coagulação e Floculação 

 

As águas residuais têm partículas em suspensão e/ou partículas sob a forma 

solúvel que podem ou não sedimentar por gravidade. As que não são sedimentáveis 

podem permanecer em suspensão num meio dispersivo durante muito tempo, 

apresentando características específicas devido às suas pequenas dimensões (entre 

1nm e 1 µm). Para eliminarmos estas partículas é necessário aumentar o seu tamanho 

formando flocos, utilizando mecanismos como coagulação e floculação (Assis, 2006; 

Moraes, 2006). 

 

 

Segundo Schoenhals (2006) e Tripathy (2006) a coagulação tem como principal 

objectivo destabilizar as partículas coloidais permitindo assim uma maior probabilidade 

de contacto. Esta destabilização pode ocorrer de diferentes formas: 

 

 

a) Compressão da dupla camada eléctrica  

 

A compressão pode ocorrer através do aumento da concentração do electrólito 

em suspensão e, consequentemente, na camada difusa, conduzindo a uma redução 

de interacção entre a camada dupla (Figura 6). 
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Figura 6: Dupla camada eléctrica 

(Fonte: Tripathy, 2006) 

 

 

b) Adsorção com neutralização de carga 

 

Quando há a adição de coagulante em excesso, verifica-se uma inversão  

da carga eléctrica associada à partícula. 

Os iões com cargas eléctricas opostas às das partículas coloidais adsorvem  

e neutralizam as partículas. Ocorre a adição de iões metálicos ou polímeros orgânicos 

(polielectrólitos) como coagulantes.  
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c) Arrastamento de partículas por formação de precipitados (varredura) 

 

Quando adicionamos um sal metálico trivalente (Al (III) ou Fe (III)) com  

o coagulante e em concentrações elevadas, ocorre a formação de hidróxido de iões 

metálicos (precipitado). Como estes precipitados são de grandes dimensões, permitem 

o aprisionamento e arrastamento de partículas em suspensão na água. 

 

d) Formação de pontes químicas entre partículas 

 

Ocorre quando há a adição de polímeros orgânicos (polielectrólitos) como 

coagulantes levando à formação de pontes entre partículas, permitindo a adsorção 

entre as partículas em suspensão e as moléculas do polímero. Os polímeros podem 

ter a mesma carga que as partículas a precipitar ou podem ser neutros. 

 

Portanto, a coagulação consiste na adição de produtos químicos que têm como 

finalidade agrupar partículas de dimensões microscópicas (colóides), provocando  

a destabilização das partículas em suspensão, proporcionando a colisão, enquanto  

a floculação promove a aglomeração das partículas destabilizadas, primeiro em 

microflocos e, posteriormente, em flocos, aglomerados mais volumosos (Aquafil, 1987, 

cit. Cecchet, 2007). 

As etapas do processo coagulação-floculação consistem na adição de um 

coagulante na água, para destabilizar as partículas e seguidamente a sua floculação 

ou formação de flocos (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 7: Coagulação e floculação 

 (Fonte: Cecchet, 2007) 
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De acordo com Soares (2009) e Pavanelli (2001) este processo depende de 

vários factores: 

 

i. Tamanho das partículas 

 

As partículas podem ser de diversos tamanhos.  

Geralmente, quando a turvação é elevada o tratamento requer maiores 

quantidades de coagulante, mas nem sempre esta relação é linear. Quando a turvação 

é superior à normal, a quantidade de coagulante necessário poderá ser menor, pois 

existe uma maior probabilidade de colisão entre partículas devido à sua maior 

concentração na água. 

 

ii. Temperatura 

 

Quanto menor for a temperatura da água mais difícil é a distribuição uniforme  

do coagulante, logo o processo de coagulação é menos eficiente e serão necessárias 

maiores quantidades de coagulante para compensar a sua dificuldade de distribuição. 

 

O intervalo de temperaturas a aplicar depende do tipo de coagulante a aplicar, 

cada um tem um intervalo específico. 

 

iii. pH 

 

Para o processo obter uma óptima eficiência é necessário que a coagulação 

ocorra na zona de pH do agente coagulante. Quando tal não acontece verifica-se uma 

baixa eficiência que levam a desperdícios de reagente e a uma qualidade inferior da 

água tratada. 

 

iv. Alcalinidade 

 

Dependendo do tipo de água esta contém diferentes teores de catiões (cálcio, 

manganésio, ferro, magnésio) e de aniões (cloreto, fosfato, sulfato, nitrato).  

A concentração destes iões vai influenciar a gama de pH óptima e, 

consequentemente, afectará a eficiência do processo de coagulação. 
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v. Agitação 

 

Num processo de coagulação-floculação ocorre agitação da água através  

de agitadores mecânicos, actuando em duas fases: agitação rápida, em simultâneo 

com a adição do coagulante, de modo a ocorrer uma rápida suspensão homogénea; 

agitação lenta, de modo a permitir a colisão entre partículas para produzir flocos  

de maior dimensão. 

 

vi. Dose e natureza do coagulante 

 

Os coagulantes mais usados são sulfato de alumínio (Al (SO4)3), cloreto de ferro 

(FeCl3), sulfato ferroso (FeSO4), sulfato férrico  (Fe2(SO4)3) e polímeros catiónicos. 

O tipo e a dose de coagulante dependem de factores como a natureza dos sólidos 

suspensos e as características químicas da água. 

 

A remoção da matéria suspensa é melhorada ainda pela adição de polímeros.  

Os mais utilizados são os polielectrólitos que são polímeros de moléculas orgânicas 

solúveis em água.  

 

Segundo Amirtharajah e O’Melia (1990) citado por Assis (2006) a floculação pode 

ocorrer segundo dois tipos de mecanismo: 

 Floculação Pericinética (Movimento Browniano) – as partículas apresentam  

um movimento aleatório, devido ao seu contínuo bombardeamento aleatório. 

 Floculação Ortocinética (Gradiente de velocidade) – provocado pela turbulência 

gerada na água por forças mecânicas que lhes são exteriores. 

 

Com o objectivo de determinar a dose do coagulante e o grau de agitação são 

realizados habitualmente testes laboratoriais, em que se utiliza o equipamento Jar-

Test (Figura 8). 

O Jar-Test consiste num equipamento laboratorial com seis unidades de teste, 

cada uma com um agitador com regulador de velocidade para a mistura rápida  

ou lenta nas etapas de coagulação e floculação, respectivamente. Tem ainda um 

controlador de tempo e luz de modo a facilitar a observação comparativa das amostras 

tratadas (Ganguly, 2009; Moraes, 2006; Greville, 1997). 
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Figura 8: Jar- Test 

(Fonte:NEUTEC, 2010) 

 

Um exemplo de ensaio típico pode descrever-se do seguinte modo: 

a) Nos recipientes é adicionado a amostra a tratar e iniciada a agitação rápida 

(100-150 rpm); 

b) Adicionam-se diferentes doses de coagulantes em cada um dos recipientes  

e após 1- 5 min, a agitação é reduzida para 40 rpm; 

c) Após 15-20 min em agitação lenta, a agitação é parada e deixa-se repousar  

a mistura para promover a decantação; 

d) Após 30-45 min, retiram-se as amostras do efluente tratado e fazem-se as 

determinações dos parâmetros de controlo. 

 

O processo de floculação pode apresentar dificuldades: formação de flocos  

de pequena dimensão caracterizados por baixa velocidade de sedimentação; 

formação muito lenta dos flocos; flocos frágeis que se fragmentam; formação  

de microflocos que passam através dos filtros (Soares, 2009; Moraes, 2006). 

Para ultrapassar estas dificuldades utilizam-se adjuvantes, que devido à sua 

natureza (mineral ou orgânica), origem (natural ou sintética) e carga eléctrica 

(aniónica, catiónica ou neutra), favorecem a coagulação e floculação. 

Os mais utilizados são a sílica activada, as argilas, o carboneto de cálcio,  

os polielectrólitos e o carvão activado em pó. 

 

Segundo Almeida (2007) citado por Soares (2009) tratamento de coagulação- 

-floculação é utilizado para: 

 

 Remover a turvação; 

 Remover a cor; 

 Eliminar bactérias, vírus e outros organismos patogénicos; 
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 Remover algar e outros organismos;  

 Eliminar substâncias responsáveis por sabores e cheiros; 

 Remover fosfatos; 

 Remover metais pesados. 

 

2.6.2. Flotação 

 

De acordo com Englert (2008) e Rubio et al .(2007) no processo de flotação 

adiciona-se à água residual oleosa uma grande quantidade de minúsculas bolhas  

de um gás (geralmente ar atmosférico), devido à natureza hidrofóbica do óleo,  

as bolhas aderem-se às gotículas de óleo de forma firme e estável. 

O sistema óleo - gás, tendo densidade muito inferior à da água, tende a deslocar-

se para a superfície da água, onde se acumula e pode ser removido facilmente. 

A flotação depende das características superficiais/interfaciais do sistema 

partículas e bolhas. É composto pelas etapas de colisão e adesão e a cada uma delas 

está associada uma probabilidade de ocorrer, que vai influenciar a probabilidade  

de flotação (Equação 1). 

 

Pf = Pc  . Pa 

 

Pf - Probabilidade de flotação 

Pc - Probabilidade de colisão 

Pa - Probabilidade de adesão 

 

Equação1: Probabilidade de ocorrer flotação 

(Fonte: Matiolo, 2003) 

 

Pc - A probabilidade de colisão depende do movimento relativo das partículas  

e bolhas, influenciado pelos seguintes factores: 

a. Força de cisalhamento (deformação, com ou sem fractura, resultante da 

actuação de tensões), devido ao movimento relativo entre líquidos e partículas; 

b. Força de atracção gravitacional, com maior importância para partículas densas, 

de tamanho intermédio e partículas grosseiras; 

c. Inércia das partículas (partículas grosseiras); 

d. Difusão ou movimento browniano (partículas ultrafinas). 
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Pa - A probabilidade de adesão ocorre em três etapas: 

1) Indução, após a colisão existe um tempo para se localizar onde ocorre  

a adesão propriamente dita; 

2) Ruptura do filme ou película líquida; 

3) Deslocamento do filme até ao ponto de equilíbrio. 

 

A remoção de partículas é maior quanto menor for o tamanho das bolhas de gás  

e quanto maior for o tamanho das partículas, depende ainda do fluxo da sua área 

superficial de bolhas disponíveis, de parâmetros hidrodinâmicos (peso no campo 

gravitacional, pressão hidrostática, capilaridade, tensão, compressão e força de 

cisalhamento), factores termodinâmicos associados à interacção hidrofóbica entre 

bolhas e partículas e de factores cinéticos como a energia mínima de colisão para 

destruir a camada líquida de água que antecede a adesão (Matiolo, 2003). 

Dependendo da forma de produção de bolha isso vai promover uma flotação 

diferente. 

 

a) Flotação por ar disperso ou induzido 

 

Neste tipo de flotação as bolhas são formadas através de uma forte agitação  

da água, por rotores, permitindo a dispersão e o arejamento. 

Caso o gás seja introduzido na água por meio poroso trata-se de um foam 

flotation, mas se o gás for dispersado em pequenas bolhas consiste no froth flotation 

(Englerts, 2008; Schoenhals et al., 2006; Rigas et al., 1999;). 

 

 

b) Flotação electrolítica ou electroflotação 

 

Com a introdução de dois eléctrodos na água residual ocorre uma corrente 

eléctrica de baixa voltagem produzindo bolhas de hidrogénio e oxigénio a partir  

da quebra das moléculas de água. Este tipo de flotação é mais indicado para remoção 

de flocos frágeis e de baixa densidade uma vez que as bolhas formadas apresentam 

diâmetro pequeno, provocando pouca turbulência (Apicella et al., 2009). 

 Apresenta como vantagem o baixo custo, pois não é necessário utilizar bombas 

ou compressores, mas como desvantagem o elevado custo de energia eléctrica  

e à reposição dos eléctrodos e ainda a possível contaminação por metais devido  

à dissolução dos eléctrodos 
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c) Flotação por ar dissolvido (FAD)  

 

A formação das bolhas (10 a 100µm) ocorre devido à redução da pressão de um 

fluxo e à água previamente saturada com ar, com pouca agitação.  

Existem diferentes tipos de FAD: flotação a vácuo, onde o ar dissolvido na água  

à pressão atmosférica é libertada sob a forma de microbolhas devido à redução  

de pressão numa câmara de pressão negativa; flotação sob pressão, onde a água  

é saturada com ar numa câmara de pressurização e conduzida a outra câmara 

submetida à pressão atmosférica, formando microbolhas; microflotação, onde  

a saturação do ar é devido ao aumento de pressão hidrostática. Contudo alguns 

autores consideram este tipo como um processo de flotação por ar disperso  

(Rubio et al., 2007; Mahmoodia et al., 2007). 

 

A flotação por ar dissolvido sob pressão é o processo mais favorável permitindo 

um melhor controlo da produção de bolhas de ar, utiliza altas taxas de aplicação 

superficial levando a tempos de detenção mais reduzidos o que torna este processo  

o mais económico em termos de custos de investimento. 

Após a formação do sistema estável bolha e partícula ocorre um movimento 

ascensional devido à força resultante. Quanto maior for a quantidade de bolhas 

adquiridas maior será a velocidade ascensional que pode ser expressa pela razão 

ar/sólidos (A/S) (Equação 2). 

 

A eficiência de um processo FAD depende da razão A/S, que segundo Metcalf  

e Eddy (2003) citado por Cecchet (2007) deve ser determinada segundo a seguinte 

equação: 

 

 

A/S - Razão ar/sólidos (ml/mg) 

Sa - Solubilidade do ar na temperatura do efluente (ml/l) 

f - Fracção de ar dissolvido à pressão P 

Pa - Pressão absoluta (atm) 

Ss - Sólidos suspensos (mg/l) 

Q - Caudal afluente (m3/dia) 

R - Razão de circulação da água saturada (m3/dia) 

 

Equação 2: Razão A/S (Fonte: Metcalf e Eddy, 2003) 

 



25 

 

Quanto maior a taxa de recirculação, maior a razão A/S, maior a câmara de 

saturação, maior a potência da bomba a ser instalada, tornando o sistema mais caro. 

Outro factor do qual depende a eficiência da flotação é a taxa de escoamento 

superficial, esta consiste na razão entre o caudal e a área horizontal do flotador. A taxa 

de escoamento superficial é numericamente igual á velocidade crítica ascensional. 

Quanto menor for a área da câmara de flotação, maior será a taxa de escoamento 

superficial. 

Para o bom funcionamento de um sistema de FAD numa emulsão óleo/água  

é necessário seguir parâmetros médios (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2: Parâmetros médios para um sistema de FAD numa emulsão óleo/água 

(Fonte: Magalhães (2005), cit. Cecchet (2007)) 

Parâmetros Faixa de variação 

Pressão na câmara de saturação (kPa) 200 a 480 

Razão de recirculação (%) 0 a 300 

A/S 0,005 a 0,1 

Taxa de escoamento superficial 

(m3/m2/dia) 
11,52 a 234,24 

Carga de sólidos (kg/m2.h) 2 a 24,4 

Tempo de detenção no flotador (min) 30 

Eficiência na remoção de sólidos (%) 70 a 98,6 

 

O mecanismo de flotação remove: 

 

 Gorduras; 

 SST; 

 Partículas grosseiras; 

 Fibras; 

 Nutrientes (NH3 e P); 

 Algas; 

 Cor; 

 Turbidez; 

 Metais precipitados; 

 Óleos; 

 Microrganismos; 
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 Compostos orgânicos; 

 Macronutrientes. 

 

2.7. Destino Final das Águas Tratadas 

 

De acordo com Levy (1999) o destino final que se pode dar às águas  

de purificação após o tratamento é a reutilização da mesma na própria indústria  

em sistemas de arrefecimento com circulação, ou a descarga nos meios hídricos caso 

não se ultrapassem os valores limite de emissão (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Valores dos parâmetros de qualidade da água para reposição em sistemas 

de arrefecimento estabelecidos pelos Estados Unidos da América (EPA, 1992) 

 

Parâmetro Unidade Padrão 

SDT mg/l 500 

pH Escala de Sorensen 6-9 

CQO mg/l O2 75 

SST mg/l 100 

Turbidez UNT 50 

DBO mg/l O2 25 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto, os valores limite de emissão 

(VLE) na descarga de águas residuais são apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais em 

Portugal (Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto) 

Parâmetros Unidades VLE VMA 

pH Escala de Sorensen 6-9 5-9 

CBO5 mg/l O2 40 5 

CQO mg/l O2 150 - 

SST mg/l 60 - 

Cor - 
Não visível na 

diluição 1:20 
- 

Óleos e gorduras mg/l 15 - 

VLE- Valores Limite de Emissão,  

VLA- Valores Limite Aconselhado 
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Segundo CONAMA 357/2005 de 17 de Março os valores estabelecidos para  

a descarga em meios naturais, no Brasil, encontram-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Valores limite de emissão no Brasil 

Parâmetros Unidades Valores 

pH Escala de Sorensen 5-6 

Óleos e gorduras mg/l 20 

 

2.8. Situação Actual dos Biocombustíveis 

 

2.8.1. Portugal 

 

De acordo com Silva (2006) para reduzir a dependência de Portugal em relação 

ao petróleo, o Governo no dia 16 de Fevereiro de 2005 aprovou a isenção dos 

impostos dos produtos petrolíferos (ISP) para biocombustíveis. Esta medida está de 

acordo com a Directiva Europeia 2003/30/CE de 2003, que tem como objectivo reduzir 

cerca de 400 mil toneladas por ano de CO2. 

O Decreto-Lei nº 49/2009, de 26 de Fevereiro, obriga a incorporação de biodiesel 

no gasóleo rodoviário em 6% em 2009 e de 10% em 2010. 

Existe uma forte dependência energética e a implementação de biodiesel no 

gasóleo representa uma redução de 15 a 20% nas importações portuguesas de 

gasóleo, existindo seis empresas nacionais produtoras de biodiesel, estimando no total 

uma produção nacional de 287073 quilolitros, produzindo 861219 quilolitros de águas 

residuais (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Quilolitros de biodiesel produzido em Portugal 

(Fonte: PLMJ, 2009)   

Empresas Produtoras 2009 2010* 

Iberol 68.104 59.944 

Torrejana 62.494 58.338 

Biovegetal 52.051 52.763 

Prio 52.465 51.499 

Sovena 36.965 49.894 

Enerfuel 14.995 14.635 

Total 287.074 287.073 

Nota: a citação de empresas não tem fins publicitários.( *Previsto ) 
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2.8.2. União Europeia 

 

Segundo a Comunidade Económica Europeia em 1998 foram produzidos 500 mil 

toneladas de biodiesel e em 2002 1,06 milhões de toneladas, principalmente  

na Alemanha, França, Itália, Áustria, Dinamarca e Reino Unido, produzindo em média 

no total 3573033 quilolitros de águas residuais. A maior parte do óleo vegetal utilizado 

provém do cultivo da colza (Silva, 2006) (Figura 9). 

Durante a década de 90 foram aplicados cerca de 100 milhões de euros  

no projecto de Demonstração de Biodiesel, considerado o mais importante de todos os 

programas relacionados com a bioenergia. 

 

 

Figura 9: Produção de biodiesel em diversos países da União Europeia  

(mil toneladas) (Fonte: biodieselbr.com) 

 

2.8.3. Brasil 

 

Brasil é um país com óptimas características para a produção do biodiesel, pelo 

facto de se situar numa região tropical, com elevadas taxas de luminosidade e 

temperaturas médias anuais e ainda pela disponibilidade hídrica e regularidade de 

chuvas, o que possibilita a obtenção de elevadas produções das espécies vegetais 

utilizadas para produzir óleos usados na síntese do biodiesel. 

Segundo a Lei 11.097/2005 (Lei do Biodiesel) a adição de 2% de biodiesel é 

obrigatória entre 2008 e 2012 e 5 % a partir do ano 2013. 

Estima-se que a actual produção brasileira de biodiesel seja da ordem de 176 

milhões de litros anuais, originando 528 milhões de litros de águas residuais (Figura 

10). 
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Foram efectuadas projecções para o período de 2005- 2035: 

 

 Mistura de biodiesel ao gasóleo de 2% até 40%; 

 Produtividade de óleo em 600kg/ha até 5000 kg/ha; 

 Considerou-se grandes centrais as que processam acima de 100 kt.ano-1; 

 Instalação de reactores em pequenas comunidades ou propriedades rurais 

atingindo 100000, com produção média de 250 l/dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Produção de biodiesel no Brasil 

(Fonte: Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis,2009) 

 

Segundo o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), 

programa com o objectivo de implementar de forma sustentável a produção e uso do 

biodiesel, dando ênfase à inclusão social e ao desenvolvimento regional, foram 

formuladas directrizes: 

 Implementar um programa sustentável, promovendo a inclusão social; 

 Garantir preços competitivos, qualidade e suprimento; 

 Produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes e em diversas locais. 
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2.8.4. Mundo 

 

Estima-se que a produção de biodiesel no mundo tenha ultrapassado 2000 mil 

toneladas por ano, originando os 6 milhões de litros de águas residuais (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Produção de biodiesel no Mundo  

(Fonte: biodieselbr.com) 

 

A Alemanha é a maior produtora e consumidora mundial, responsável por cerca 

de 42% da produção mundial principalmente a partir de colza. 

De 1992 a 1997 foram desenvolvidos cerca de 350 projectos de pesquisa sobre  

o biodiesel nos Estados Unidos da América (INETI, 2001). 
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3. Metodologia  

 

O objectivo do trabalho consistiu na avaliação da eficiência do tratamento das 

águas de purificação do biodiesel seguindo um método combinado de coagulação, 

floculação e flotação por ar dissolvido, e registaram-se os efeitos provocados pela 

influência de vários parâmetros que foram testados: dose de coagulante, pH, dose  

e tipo de polímero e água saturada introduzida. 

O estudo teve três fases, a primeira consistiu na verificação da qualidade das 

águas residuais de uma indústria de biodiesel para avaliar a necessidade  

de tratamento, a segunda com o objectivo de escolher o polímero mais eficiente e fixar 

duas variáveis e a terceira verificação da eficiência do tratamento. 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Saneamento Ambiental  

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), no campus de Cascavel, 

Brasil. 

A metodologia do estudo foi baseada nos procedimentos recomendados por vários 

investigadores (Metcalf e Eddy, 2003; Magalhães, 2005; Rigas et al.,1999), com  

o objectivo de tratar águas residuais oleosas, sendo neste caso águas residuais de 

lavagem do biodiesel, pelos processos de coagulação, floculação e flotação por ar 

dissolvido. 

 

3.1. Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados durante a execução dos ensaios foram os seguintes: 

 

 Sistema piloto constituído por um conjunto para coagulação em 5 recipientes 

(Jar-Test) e uma câmara de saturação; 

 Turbidímetro nefolométrico; 

 Potenciómetro; 

 Espectrofotómetro; 

 Balança semi-analítica; 

 Cronómetro digital; 

 Reactor de digestão de DQO; 

 Mufla; 

 Estufa; 

 Esxicador; 

 Agitador electromagnético; 
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 Chapa Aquecedora; 

 Centrifugadora. 

 

3.2. Produtos Químicos 

 

Os produtos químicos utilizados nos ensaios correspondem a coagulantes, 

polímeros e ainda correctivos de pH. 

O coagulante utilizado foi o sulfato de alumínio, sendo este o coagulante mais 

comum nestes ensaios, pela elevada capacidade de destabilizar as partículas. 

Os dois polímeros catiónicos testados foram: o Polyfloc CE1154 (polímero A), 

polímero com alto peso molecular que forma flocos grandes facilitando a flotação;  

o Tanfloc SG (polímero B), polímero com baixo peso molecular de origem vegetal, 

indicado para ensaios realizados em Jar-Test. As características químicas e físicas 

dos dois polímeros encontram-se nos Anexos I, II e III. 

 

3.3. Recolha das Amostras 

 

O efluente foi recolhido de uma indústria de produção de biodiesel que segue uma 

metodologia de transesterificação metílica catalisada por metilato de sódio. Como 

matéria-prima utiliza o óleo de girassol bruto. 

Após a produção de biodiesel este é purificado sendo misturado com água  

e decantado, quando esta decantação já não é possível há a elevação da temperatura 

até aos 100ºC para eliminar a restante água no biodiesel. 

O efluente proveniente da lavagem tem uma temperatura entre os 75 e 80ºC  

e é direccionado para um biodigestor juntamente com o efluente da produção de 

suínos da mesma empresa. Posteriormente há a produção de biogás e biofertilizante. 

A cada 5000L de óleo utilizado perde-se cerca de 300L de biodiesel durante  

o processo de lavagem, o que indica uma falta de controlo do processo, pois o 

efluente fica mais rico em óleo, o que dificulta e demora o tratamento e a indústria 

perde biodiesel que poderia ser comercializado.  

 

3.4. Caracterização do Efluente 

 

As análises físico-químicas para caracterizar o efluente foram realizadas  

no Laboratório de Saneamento Ambiental da UNIOESTE, no campus de Cascavel. 
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Os parâmetros analisados foram: pH, cor, turbidez, condutividade eléctrica, CQO, 

óleos e gorduras (Tabela 7). 

As análises seguiram metodologias descritas no Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (1995). 

 

Tabela 7: Métodos de análise de diversos parâmetros 

 

Parâmetros Unidades Método 

CQO mg O2 L
-1 Colorimétrico 

ST mg L-1 Gravimétrico 

SV mg L-1 Gravimétrico 

O&G mg L-1 Gravimétrico 

Turbidez UNT Nefelomérico 

Cor aparente UC Espectrofotométrico 

pH Escala de Sorensen Potenciométrico 

 

 

3.5. Método Combinado Coagulação-Floculação-Flotação  

por Ar Dissolvido 

 

Este método combinado teve como objectivo o tratamento do efluente da indústria 

de biodiesel. Este efluente é uma água rica em óleo, designada por emulsão  

e pretende-se combinar a coagulação, que consiste na destabilização das partículas 

em suspensão, a floculação que consiste na formação de flocos, e a flotação por ar 

dissolvido que consiste na introdução de ar sob pressão no efluente em que os flocos 

formados na etapa anterior vão para a superfície sendo mais facilmente removidos. 

Este processo decorre no equipamento de Jar-Test (Figura 13) ligado a uma 

câmara de saturação, com o esquema representado na Figura 12: 
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1- Válvula de respiração; 

2- Registo do filtro de ar; 

3- Torneira de água; 

4- Compressor de ar; 

5- Registo do compressor de ar; 

6- Torneira de distribuição. 

 

 

Figura 12: Sistema de saturação da água 
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2 
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Figura 13: Jar-Test utilizado 

 

Um litro de efluente foi colocado em cada recipiente do Jar- Test, ajustou-se  

o pH consoante o planeamento e doseou-se o coagulante e o polielectrólito. 

O Jar-Test foi programado com os parâmetros registados na Tabela 8. Iniciou-se  

o programa e após 4 segundos de agitação rápida adicionou-se o coagulante  

e o polielectrólito. 

O equipamento com um 1 minuto de agitação rápida executou a coagulação  

e passou para a agitação lenta durante 20 minutos, efectuando a floculação. 

Enquanto o procedimento no Jar-Test era executado pressurizou-se a água dentro  

de uma câmara de saturação, a 450kPa, durante 10 minutos. 

Terminado o programa e com a água saturada, cada torneira dos recipientes  

foi aberta de modo a adicionar a água saturada até à percentagem escolhida de água 

de recirculação. 

Procedeu-se à recolha do efluente tratado durante 40 segundos logo após  

a introdução da água saturada. 
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Tabela 8: Valores definidos no ensaio 

 

Parâmetros de ensaio Valor 

Tempo de mistura rápida (coagulação) 1 min 

Rotação de mistura rápida 100 rpm 

Tempo de mistura lenta (floculação) 20 min 

Rotação de mistura lenta 40 rpm 

Pressão aplicada na câmara 450 kPa 

Tempo de pressurização da água 10 min 

 

3.6. Condução do Ensaio 

 

Ao realizarmos o tratamento com o método combinado registámos os efeitos 

provocados pela influência de vários parâmetros que vão ser testados: dose do 

coagulante, pH, dose e tipo do polímero e água saturada introduzida. 

 

3.7. Planeamento da Experiência 

 

Ao realizarmos o tratamento com o método combinado referido anteriormente em 

3.5. registámos inicialmente os efeitos provocados na remoção da turbidez. 

O primeiro ensaio no Jar-Test teve como objectivo escolher o polímero mais 

eficiente e fixar algumas variáveis através da análise da remoção de turbidez, 

enquanto o segundo teve como objectivo verificar a eficiência do tratamento na 

remoção da cor. 

Para avaliarmos os efeitos ocorridos devido às variáveis independentes (dose do 

coagulante, pH, dose e tipo do polímero e água saturada), foi elaborado um 

planeamento factorial (24-1) com 4 repetições no ponto central (12 ensaios). 

Foi considerado para cada factor um nível inferior (-1), um central (0) e um superior 

(+1) (Tabela 9). 
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Tabela 9: Especificação dos níveis dos factores usados no planeamento 

Níveis -1 0 +1 

pH 5 6 7 

Dose coagulante 

(mg/l) 
1000 1500 2000 

Dose polímero (%) 0,5 1 1,5 

Água Saturada(%) 10 20 30 

 

Como estávamos a testar dois tipos de polímeros catiónicos diferentes optou-se 

por desenvolver 12 ensaios cada um, no total 24 ensaios (Tabela 10). 

 

Tabela 10: Matriz de planeamento com os valores codificados e reais das variáveis 

independentes 

 
Factores (Valores Codificados) Factores (Valores Reais) 

 

Ensaios pH 
Dose 

coag 

Dose 

pol 

Água 

sat 
pH 

Dose 

coag 

(mg/l) 

Dose 

pol 

(%) 

Água 

sat 

(%) 

1 -1 -1 -1 -1 5 1000 0,5 10 

2 1 -1 -1 1 7 1000 0,5 30 

3 -1 1 -1 1 5 2000 0,5 30 

4 1 1 -1 -1 7 2000 0,5 10 

5 -1 -1 1 1 5 1000 1,5 30 

6 1 -1 1 -1 7 1000 1,5 10 

7 -1 1 1 -1 5 2000 1,5 10 

8 1 1 1 1 7 2000 1,5 30 

9 0 0 0 0 6 1500 1 20 

10 0 0 0 0 6 1500 1 20 

11 0 0 0 0 6 1500 1 20 

12 0 0 0 0 6 1500 1 20 
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Com o objectivo de confirmar a evolução dos valores obtidos na modelação inicial 

e confirmar uma influência dos factores na resposta foi realizado um planeamento  

do tipo Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), tipo estrela (α=45º)  

que compreende um factorial (23/4) com os níveis (-1 e +1), os pontos axiais (-1,682  

e +1,682) e três repetições no ponto central (0), 11 ensaios (Neto et al.,1996). 

O ponto central permite-nos obter uma média de modo a estimar o erro 

experimental e a falta de ajuste. Os pontos axiais permitem estimar a curvatura  

do modelo. 

Para confirmar a eficácia do tratamento analisámos a turbidez e a cor. 

 

 

3.8. Análise Estatística 

 

A avaliação dos resultados foi realizada no software STATISTICA versão 7.0 

(StatsoftTM, USA), permitindo determinar os efeitos provocados pelas variáveis 

independentes nas variáveis dependentes, calcular os coeficientes de regressão, 

realizar a análise de variância (ANOVA) e obter gráficos de superfície de resposta  

e de contorno com 5% de significância. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Caracterização do Efluente 

 

O resultado da caracterização do efluente bruto segundo os seguintes 

parâmetros: pH, condutividade eléctrica, sólidos totais, sólidos fixos, sólidos voláteis, 

cor, turbidez, CQO, óleos e gorduras, pode ser observado na Tabela 11.  

 

Tabela 11:Parâmentros analisados e comparados com valores limite de emissão 

Parâmetros Unidades 
Valores 

de leitura 
VLE VRSA VLEB 

pH 
Escala de 

Sorensen 
8,92 6-9 6-9 5-9 

Condutividade 

eléctrica 
mg/l 2519,7 - - - 

Sólidos Totais mg/l 57124 60 100 - 

Sólidos Fixos mg/l 2960 - - - 

Sólidos Voláteis mg/l 54164 - - - 

Cor UC 115000 - - - 

Turbidez NTU 26700 - 50 - 

CQO mg O2/l 1150289,63 - 75 - 

O&G mg/l 65372 15 - 20 

VLE- Valores Limite de Emissão em Portugal (Decreto-Lei nº 236/98) 

VRSA- Valores de reposição em sistemas de arrefecimento (EPA, 1992) 

VLEB- Valores Limite de Emissão no Brasil (Conama 357/2005) 

 

Como se pode visualizar na Tabela 10 os valores obtidos encontraram-se acima 

do valor estabelecido por lei para a descarga em meios hídricos, tanto em Portugal 

como no Brasil e portanto confirmou-se que era necessário haver um tratamento. 
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4.2. Eficiência do Tratamento 

 

a) Remoção da Turbidez 

 

Os valores de remoção da turbidez nos dois polímeros estão apresentados na 

Tabela 12.  

 

Tabela 12: Valores da turbidez em percentagem de remoção diferenciados pelo tipo 

de polímero 

 Turbidez (NTU) Taxa de Remoção (%) 

 Polímeros Polímeros 

Ensaios A B A B 

1 901 940 96,63 96,48 

2 1000 124 96,25 99,54 

3 575 1000 97,85 96,25 

4 1000 123 96,25 99,54 

5 278 925 98,96 96,54 

6 862 80,2 96,77 99,70 

7 652 1000 97,56 96,25 

8 704 1000 97,36 96,25 

9 48,5 119 99,82 99,55 

10 51,6 110 99,81 99,59 

11 63 181 99,76 99,32 

12 58,5 104 99,78 99,61 

 

A escolha do polímero mais eficiente no tratamento baseou-se no resultado mais 

baixo de turbidez. 

Segundo a Figura 14, verificou-se que os valores mais baixos se encontram nos 

ensaios realizados com o polímero A, chegando a valores de 48,5 NTU (ensaio 9), 

enquanto no mesmo ensaio mas com o polímero B se verificou 119 NTU de turbidez. 
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Figura 14: Gráfico com valores de turbidez após o tratamento 

 

Verificou-se ainda que existe uma maior remoção da turbidez nos valores centrais 

e decidiu-se fixar as variáveis pH e água saturada nos respectivos pontos centrais, 6  

e 20 %. Apesar de todas as variáveis serem significativas, todas apresentaram valor 

de p inferior a 0,05, considerou se que seria mais específico se trabalhássemos 

apenas com duas variáveis, fixando as outras duas. 

 

Observando a Figura 15 entre os parâmetros dose de coagulante e dose  

de polímero leva-nos a fazer um novo planeamento de modo a aumentarmos a dose 

de polímero e diminuir a dose de coagulante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Gráfico de Superfície de resposta com as variáveis independente dose  

de coagulante e dose de polímero e variável dependente remoção da turbidez (%) 
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A Tabela 13 demonstra o novo planeamento de modo a confirmar-se a influência 

das variáveis na remoção da turbidez. 

 

Tabela 13: Matriz de planeamento com as variáveis dose de coagulante e dose  

de polímero 

 
Factores  

(Valores Codificados) 

Factores 

 (Valores Reais) 

Turbidez 

(NTU) 
Remoção 

da 

Turbidez 

(%) 
Ensaios 

Dose 

coag 
Dose pol 

Dose 

coag 

(mg/l) 

Dose pol 

(%) 
 

1 -1 -1 500 1 44 99,996 

2 1 -1 1500 1 38,2 99,996 

3 -1 1 500 2 21 99,993 

4 1 1 1500 2 22,5 99,993 

5 0 0 1000 1,5 33,7 99,994 

6 0 0 1000 1,5 35 99,994 

7 0 0 1000 1,5 28,3 99,994 

8 -1,414 0 293 1,5 34,6 99,994 

9 0 1,414 1000 2,2 48,8 99,992 

10 1,414 0 1707 1,5 36,6 99,994 

11 0 -1,414 1000 0,8 59,7 99,997 

 

Na Tabela 14 estão apresentados os valores estatísticos dos efeitos estimados 

para a remoção da turbidez. 
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Tabela 14: Efeitos estimados para a remoção de turbidez (%) 

Parâmetros Efeito 

Erro 

padrão 

do efeito 

T(5) p-value Coef 

Erro 

Padrão do 

Coeficiente 

Intercepção 99,87889 0,007683 13000,46 0 99,87889 0,007683 

Dose Coag (L*) 0,00138 0,00941 0,15 0,896967 0,00069 0,004705 

Dose Coag (Q*) 0,01367 0,011202 1,17 0,363671 0,00653 0,005601 

Dose Pol (L) 0,05067 0,00941 5,39 0,032796 0,02534 0,004705 

Dose Pol (Q) 0,0568 0,011202 -5,07 0,036757 -0,0284 0,005601 

Relação Dose 

Coag x Dose 

Pol 

-0,01367 0,013307 -1,03 0,412277 -0,00684 0,006653 

L*- Linear; Q*- Quadrático 

 

Os valores em itálico evidenciam os factores que são significativos para  

a experiência, tendo um intervalo de confiança de 95%, ou seja, valores de p menores 

que 0,05. O “T(5)” representa a razão entre o valor estimado do efeito e o seu erro 

padrão e constitui o valor do efeito padronizado, indicado pelo gráfico de Pareto. 

 

 Na Figura 16 está apresentado o gráfico de Pareto que ilustra a significância dos 

parâmetros observando-se os valores pode-se afirmar que a dose de polímero 

apresentou efeito significativo sendo o componente linear aquele que demonstra uma 

influência positiva sobre a remoção de turbidez num intervalo de confiança de 95%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Gráfico de Pareto da remoção da turbidez(%) 
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Relativamente à dose de coagulante, este não tem nenhum efeito significativo 

sobre a remoção da turbidez, para um nível de 5% de significância. 

 

Tabela 15: Efeitos estimados para a remoção da turbidez apenas com os parâmetros 

significativos 

Parâmetros Efeito 

Erro 

padrão 

do efeito 

T(5) p-value Coef 

Erro 

Padrão do 

Coeficiente 

Intercepção 99,88504 0,005590 17867,67 0,000000 99,88504 0,005590 

Dose Pol (L*) 0,05067 0,009410 5,39 0,032796 0,02534 0,004705 

Dose Pol (Q*) 0,06065 0,010707 -5,66 0,029783 -0,03032 0,00535 

       

L*- Linear; Q*- Quadrático 

 

A partir dos valores apresentados na Tabela 15 gerou-se uma equação 

matemática (modelo quadrático): 

 

Remoção da Turbidez (%) = 99,88504 + 0,02532 Dose Pol – 0,03032 Dose Pol 2 

 

Equação 3: Equação matemática da remoção da turbidez 

 

A Equação 3 considera o factor Dose Pol na sua forma codificada. O modelo  

de regressão quadrático apresentado na equação para os dados da eficiência  

do processo na remoção da turbidez, apresentou R2 de 60%. Isto significa que  

60% da variação na eficiência da remoção da turbidez (%) são explicados pelo modelo 

apresentado. 

Na Tabela 16 está apresentada a análise de variância (ANOVA) para o modelo 

quadrático de remoção da turbidez (%), tal análise é necessária para melhor avaliação 

do modelo. 
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Tabela 16: Análise de variância (ANOVA) 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal 

Regressão 

(Modelo) 
0,017401 8 0,011914 67,28216 

Resíduos 0,000354 2 0,000177  

Total 0,017755 10   

  

Os resultados apresentados na Tabela 16 verificaram que o modelo quadrático  

é válido no intervalo de 95% de confiança, tendo em vista que o Fcalculado (67,28)  

é maior que o Ftabelado (8;2;0,05) (19,37), o que torna o modelo passível de ser usado 

para estimar valores para a remoção de turbidez (%) a partir da superfície de resposta 

(Figura 17). 

Superf ície de resposta

Variáv el: remoção da turbidez (%)

 99,8903 

 99,89 

 99,88 

 99,87 

 99,86 

 99,85 

 99,84 

 99,83 

 

Figura 17: Gráfico da remoção da turbidez relativamente à dose de polímero e à dose 

de coagulante  

 

Conclui-se que o modelo é adequado para prever o comportamento do processo, 

ou seja, a variação da remoção de turbidez em função da dose de polímero. 

Os resultados estatísticos podem ser avaliados ainda pela Figura 18 que mostra  

o gráfico da probabilidade normal dos resíduos e que demonstra um ajuste satisfatório 

uma vez que os valores estão distribuídos próximos da recta. 
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Normal Prob. Plot; Raw Residuals

2 factors, 1 Blocks, 11 Runs; MS Pure Error=,0001771
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Figura 18: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos 

 

b) Remoção da Cor 

 

Com o intuito de confirmar a eficácia do tratamento procedeu-se à análise da cor, 

tal como já referido (Tabela 16). 

 

Tabela 17: Valores de remoção da cor (%) 

Ensaios 
Cor 

(UC) 

Remoção 

da cor (%) 

1 357 99,690 

2 337 99,707 

3 192 99,833 

4 220 99,809 

5 207 99,820 

6 201 99,825 

7 184 99,840 

8 206 99,821 

9 210 99,817 

10 141 99,877 

11 212 99,816 

 

Na tabela 18 encontram-se apresentados os valores estatísticas dos efeitos 

estimados, os que se encontram em itálico são considerados significativos para  

a experiência, num intervalo de confiança de 95%. 
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Tabela 18: Efeitos estimados para a remoção da cor  

 

Parâmetros Efeito 

Erro 

padrão 

do efeito 

T(5) p-value Coef 

Erro 

Padrão do 

Coeficiente 

Intercepção 99,82842 0,005990 16667,07 0,00000 99,82842 0,005990 

Dose Coag (L*) 0,01824 0,007336 2,49 0,130729 0,00912 0,003668 

Dose Coag (Q*) -0,01593 0,008733 -1,82 0,209769 -0,00796 0,004366 

Dose Pol (L) 0,06193 0,007336 8,44 0,013745 0,03096 0,003668 

Dose Pol (Q) -0,04854 0,008733 -5,56 0,030872 -0,02427 0,004366 

Relação Dose 

Coag x Dose 

Pol 

-0,02087 0,010374 -2,01 0,181924 -0,01043 0,005187 

L*- Linear; Q*- Quadrático 

 

De modo a podermos visualizar a significância dos parâmetros foi apresentado  

o gráfico de Pareto (Figura 19) onde se considera significativo as variáveis que 

ultrapassam a linha a tracejado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Gráfico de Pareto da remoção da cor 

 

De acordo com a tabela de efeitos e o Gráfico de Pareto pode afirmar-se que  

a dose de polímero apresentou um efeito significativo sobre a remoção da cor, num 

intervalo de confiança de 95%., enquanto a dose de coagulante não apresenta 
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nenhum efeito significativo sobre a remoção da cor (%), para um nível de significância 

de 5%. 

 

Tabela 19: Efeitos estimados para a remoção da cor apenas com os parâmetros 

significativos 

Parâmetros Efeito 

Erro 

padrão 

do efeito 

T(5) p-value Coef 

Erro 

Padrão do 

Coeficiente 

Intercepção 99,82093 0,004358 22903,90 0,000000 99,82093 0,004358 

Dose Pol (L*) 0,06193 0,007336 8,44 0,013745 0,03096 0,003668 

Dose Pol (Q*) -0,04386 0,008347 -5,25 0,034359 -0,02193 0,004174 

       

L*- Linear; Q*- Quadrático 

 

Foi possível determinar a equação matemática do modelo através dos valores 

apresentados na Tabela 19. Esta equação considera a forma codificada da dose  

de polímero. 

 

Remoção Cor (%)= 99,82093 + 0,03096 Dose Pol – 0,02193 Dose Pol2 

 

Equação 4: Equação matemática da remoção da cor  

 

Na tabela 20 está representado os valores da análise de variância (ANOVA) para 

a remoção da cor. 

 

Tabela 20: Análise de variâncias do modelo quadrático da remoção da cor 

Fonte de 

variação 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado 

Médio 
Fcal 

Regressão 

(Modelo) 
0,031141 8 0,014058 130,61713 

Resíduos 0,000215 2 0,000108  

Total 0,031356 10   

 

Na Tabela 20 podemos constatar que o Fcalc é 130,62, o que por sua vez  

é superior ao Ftab (8;2;0,05) (19,37), demonstrando que o modelo quadrático é válido no 
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intervalo de confiança de 95%, o que torna o modelo passível de ser usado para 

estimar valores para a resposta remoção da cor a partir de superfície de resposta 

(Figura 20). 

 

Superf ície de Resposta

Variáv el: remoção da cor (%)
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Figura 20: Superfície de resposta da remoção da cor (%) 

 

Pela Figura 21 ainda podemos concluir que possui um bom ajuste pois os pontos 

encontram se distribuídos próximo da recta. 
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Figura 21: Gráfico da probabilidade normal dos resíduos 
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Estudo semelhante foi realizado por Schoenhals et al. em 2006 onde avaliou  

a eficiência de um processo envolvendo coagulação, floculação e flotação num 

efluente de matadouro de frangos (Tabela 21). Procedeu inicialmente à caracterização 

do efluente bruto. 

 

Tabela 21: Comparação entre um efluente de um matadouro de frangos e de uma 

indústria de biodiesel 

 

Parâmetros 
Efluente de matadouro 

de frangos 

Efluente de indústria de 

biodiesel 

pH 6,7 8,92 

Cor 2257 UC 115000 UC 

Turbidez 920 NTU 26700 NTU 

O&G 430 mg/l 65372 mg/l 

ST 1740 mg/l 57124 mg/l 

DQO 1020 mg/l 1150289,63 mg/l 

 

Este tratamento aplicado no efluente de matadouro de frangos atingiu eficiências 

de remoção de 97% em a turbidez, de 90% dos óleos e gorduras e de 82% de CQO. 

Mesmo atingido valores muito bons de remoção os parâmetros continuam muito 

elevados para serem descarregados em meios naturais, considerando um bom 

tratamento primário, necessitando de um posterior. 
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5. Conclusões 

 

1ª Etapa: Analisar as águas residuais de uma indústria de biodiesel. 

 

 Os valores que resultaram da análise das águas residuais ultrapassam  

os valores limite de emissão em meios naturais e os valores para a reutilização 

em sistemas de arrefecimento na própria indústria. 

 

2ª Etapa: Escolha do melhor polímero através da remoção da turbidez. 

 

 Tanto no polímero A como no B, as variáveis dose de coagulante, dose  

de polímero, pH e água saturada introduzida foram significativas; 

 Nos ensaios realizados utilizando o polímero A a variação na eficiência  

de remoção da turbidez foi explicada em 99,97%; 

 Nos ensaios utilizando o polímero B 99,82% da variação na eficiência  

da remoção da turbidez foi explicado; 

 Os valores mais baixos de remoção da turbidez encontram-se nos ensaios 

onde o polímero A foi aplicado; 

 Fixaram-se os valores de pH e a quantidade de água saturada introduzida  

de modo a aumentar a eficiência do tratamento. 

 

3ª Etapa: Verificar a eficiência de remoção da turbidez e da cor. 

 

 Variando os valores da dose de polímero e a dose de coagulante, apenas  

a dose de polímero é considerada significativa num intervalo de confiança  

de 95%, tanto para a remoção da turbidez como da cor; 

 Analisando a variância da remoção da turbidez e da cor, uma vez que Fcalc é 

maior que o Ftab, podemos considerar o modelo passível de ser usado para 

estimar valores, tanto para a remoção da turbidez como da cor; 

 Na análise de remoção da turbidez e da cor existe um bom ajuste, uma vez 

que no gráfico da probabilidade normal dos resíduos os pontos encontram-se 

distribuídos próximo da recta. 
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6. Considerações Finais 

 

Os tipos de tratamentos a aplicar nas diferentes águas residuais adquiriram uma 

relevante importância na actualidade, deste modo, é uma mais valia conhecer  

os factores que mais influenciam a sua eficácia. 

Este trabalho permitiu estudar a variabilidade de factores como a dose de 

coagulante, a dose de polímero, o pH e ainda a quantidade de água saturada 

introduzida, estes influenciam a eficácia do tratamento, assim concluiu-se que fixando 

dois factores, pH e água saturada, e variando outros dois, dose de coagulante e dose 

de polímero, podemos obter um tratamento mais eficaz. 

Apesar de termos atingido valores favoráveis de remoção da turbidez e cor neste 

tratamento, a água residual continua a ter valores muito elevados relativamente aos 

parâmetros estudados, levando a concluir que poderá ser usado como tratamento 

primário de clarificação, necessitando assim, de um procedimento posterior de modo  

a permitir a sua descarga nos meios naturais. 

Um tratamento primário eficaz desempenha um papel muito importante pois 

representa a primeira etapa da remoção dos poluentes e reduz significativamente  

o trabalho e os custos de operação do tratamento posterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

7. Referências Bibliográficas 

 

 

 Assis, R. S. S., Remoção de Microcystis aeruginosa e microcistinas por 

flotação por ar Dissolvido – Estudo em Escala de bancada utilizando sulfato de 

alumínio e cloreto férrico como coagulantes, Dissertação de Mestrado em 

Tecnologia Ambiental e Recursos hídricos, Brasília, 2006; 

 Barros, L. C. ; Franco, M. J. ; Mano, A. P.; Tratamento de águas residuais em 

refinarias; 7º Congresso da Água, 2004; 

 Cechet, J., Avaliação do Desempenho de Flotação por Ar Dissolvido  

no Tratamento de Efluente de Refinaria de Óleo de Soja, Cascavel, 2007; 

 Decreto-Lei nº 236/98 de 1 de Agosto, Diário da República, nº 176/98 - I Série 

A, 3676 p.; 

 Decreto-Lei nº 49/2009 de 26 de Fevereiro, Diário da República, nº 40/2009  

- I Série, 1350 p.; 

 Decreto-Lei nº 62/2006 de 21 de Março, Diário da República; 

 Directiva Europeia 2003/30/CE do Parlamento Europeu e do Concelho de 8  

de Maio de 2003; 

 Englert, A. H., Flotação por Ar Dissolvido (FAD) de Micropartículas - 

-Caracterização de microbolhas e medidas de força de interacção bolha- 

-partícula, Tese de Doutoramento, Rio Grande do Sul, 2008; 

 Ganguly, K. ; Wastewater Tretment- A process overview and the role  

of chemicals, 2009; 

 Goldani, E. ;De Boni, L. A. B.; Frankenberg, C. L. C.; Canttelli, M.; Tratamento 

Físico- Químico dos Efluentes Líquidos Provenientes da Purificação do 

Biodiesel; 

 Grangeiro, R. V. T., Caracterização da água de lavagem proveniente  

da purificação do biodiesel, Paraíba, 2009; 

 Greville, Anthony S. ; How to select a Chemical Coagulant and Floculant, 

Alberta Water & Wastewater Operators Association, 1997; 

 INAG; A Água, a Terra e o Homem, o Ciclo da Água; Direcção-Geral dos 

Recursos Naturais, 2003; 

 INETI, Energias Renováveis em Portugal, Lisboa, 2001; 

 Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Monitoramento Tecnológico- 

-Tratamento de Águas Residuais por Floculação ou Precipitação, Brasil, 1992; 

 Lei 11.097/2005 de 13 de Janeiro, Presidência da República, Brasil; 



54 

 

 Levy, J. Q. ; O Tratamento de Águas Residuais Industriais e a reutilização do 

Efluente Final; Ponta delgada, 1999; 

 Lima, S. A. K. ; Biodiesel: combustível sustentável?, Rio Grande do Sul, 2007; 

 Mahmoodian, M.H. ; Amin, M.M.; Shahmansouri, M.R.; Torkian, A.; Ghasemian, 

M.; Treatmente spent filter backwash water using dissolved air flotation:  

In Isfahar water Treatment plant; 2007; 

 Martins, M., 2009; Biodiesel- Apontamentos da Unidade Curricular Valorização 

Agronómica/ Energética  de Resíduos; ISA, UTL, Lisboa; 

 Matiolo, Elves; Rubio, J., Flotação Avançada para o Tratamento e Reapro-

veitamento de Águas Poluídas, Rio Grande do Sul, 2003; 

 Melo, C. K. ; Cardoso, J. J. F.; Costa, A. A.; Almeida, M. A. P.; Cardias, H. T.C.; 

Estudo do processo de purificação do biodiesel em colunas de lavagem com 

recirculação de água, Maranhão, 2005; 

 Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 

Biodiesel, Brasília, 2006; 

 Mohammed, T.J. ; M., Hashim; Al- Abideen, E. H. Z.; Treatment of Oily- water 

Treatment Strategies: an Innovative Approach for Cost-effective Operation and 

Maintenance, 2009; 

 Moraes, P. B., Coagulação e Floculação, ST502,ST503; 2006; 

 Neto, B. ; Scarminio, I. S.; Bruns, R. E.; Planejamento e Otimização de 

Experimento; 2ª Ed: UNICAMP, 299 p.; Campinas, 1996; 

 Oliveira, A. G. ; Scarpa, M.V. ; Correia, M.A.; Cera, L.F.R.; Formariz, T.P.; 

Microemulsões: Estruturas e aplicações como sistema de libertação  

de fármacos, Quimica Nova, Vol.27,No 1, 131-138, 2004; 

 Pavanelli, Gerson; Eficiência de diferentes tipos de coagulantes na coagulação, 

floculação e sedimentação de água com cor ou turbidez elevada, Dissertação 

de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, 2001; 

 Pereira, A. M., Leal, S., Martins, O.; Biocombustíveis: Evoluções Recentes; 

PLMJ- Sociedade de Advogados, Maio de 2009; 

 Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, disponível em: 

http://www.biodiesel.gov.br/programa.html (acedido em Março de 2010); 

 Resolução CONAMA 357/2005 de 17 de Março; 

 Rigas, F. ; Panteleos, P. ; Laoudis, C., Central Composite designe in a 

refinery’s Wastewater treatment by air flotation, Global Nest: The Int.J.- Vol 2, 

No 3, pp 245-253, Athens, 2000; 

http://www.biodiesel.gov.br/programa.html


55 

 

 Ross, C. C. ; Valentine, G. E.; Smith, B. M. ;Pierce, J. P.; Recert Advances and 

aplications of dissolved air flotation for industrial pretreatment, Georgia, 2003; 

 Rubio, J. ; Carissimi, E.; Rosa, J.J.; Flotation in water and wastewater treatment 

and reuse: recent trends in Brasil; Int. J. Enverienment and pollution, Vol.30,No 

2, pp 193-207; 2007; 

 Santos, A. L. F. ; Produção de bio-óleo a partir do craqueador térmico  

de gorduras residuais derivadas de biomassa animal e vegetal, Dissertação  

de Mestrado,Universidade de Brasília, 2007; 

 Schoenhals, M. ; Sena, R. F.; José, H. J.; Avaliação da Eficiência do Processo 

de Coagulação /Flotação aplicado como Tratamento Primário de Efluentes de 

Abatedouro de frangos, Santa Catarina, 2006; 

 Siewert, C.C. ; Dos Santos, E. M.; Stringari, G. B., Produção de Biodiesel  

por via enzimática, Santa Catarina, 2005; 

 Silva, M. ; Relatório. Tema: Biodiesel, 2006; 

 Silva, P. R. F. ; De Freitas, T. F. S. ; Biodiesel: o ónus e o bónus de produzir 

combustível, Santa Maria, 2008; 

 Soares, T. F. L., Remoção da carga orgânica afluente à ETAR de Tolosa  

por Coagulação-Floculação Química, Lisboa, 2009; 

 Suehara, K. ; Kawamoto, Y.; Fujii, E.; Kohda, J.; Nakano, Y.; Yano, T.; 

Biological Treatment of Wastewater Discharged from Biodiesel Fuel Production 

Plant with Alkali-Catalyzed Transesterification, Journal of Bioscience and 

bioengeneering, Vol. 100, No 4, pp 437- 442, Hiroshima, 2005; 

 Tripathy, T. ; De, B. R., Flocculation: A new way to treat the waste water, 

Journal of Physical Sciences, Vol. 10, pp 93-127; 2006; 

 United Nations Environment Programme (UNEP); Perspectivas do Meio 

Ambiente Mundial, GEO-3, 2002, disponível em : 

http://www.wwiuma.org.br/geo_mundial_arquivos/index.htm (acedido em Abril 

de 2010); 

 Welz, M. L. S. ; Baloyi, N.; Deglon, D.A.; Oil removal from industrial wastewater 

using flotation in a mechanically agitated flotation cell; Capo Town, 2007; 

 Woldwatch Institute disponível em: http://www.worldwatch.org/ (acedido em 

Abril de 2010). 

 

 

 

 

http://www.wwiuma.org.br/geo_mundial_arquivos/index.htm
http://www.worldwatch.org/


56 

 

 

 

 



I 

 

Anexos 

 

Anexo I: Ficha informativa do polímero PolyFloc (Polímero A) 
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Anexo II: Ficha informativa do polímero Tanfloc (Polímero B) 
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Anexo III: Características do polímero Tanfloc (Polímero B) 

 

 

 


