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RESUMO 

 

A indústria de laticínios utiliza grande quantidade de água para sua produção, em 

consequência deste fato, gera proporcionalmente elevadas quantidades de efluentes em 

suas atividades. As águas residuárias dos processos envolvidos em laticínios, possuem 

alta carga de matéria orgânica e de nutrientes como nitrogênio e fósforo. Os Sistemas 

Alagados Construídos (SAC) são uma opção de baixo custo de manutenção e operação, 

além de serem eficazes em sistemas de tratamento de efluentes. Desta forma, foi 

construído um sistema alagado construído de fluxo vertical, com fundo saturado em 

escala piloto em uma indústria de laticínios no município de Londrina. As dimensões do 

SAC foram de 0,6 x 1,7 x 2,6 m, preenchido com substrato de brita 0 (perfil de 0,20 m), 

1 (perfil de 0,25 m) e 2 (perfil de 0,15 m) de forma descendente. O tempo de detenção 

hidráulico utilizado para dimensionamento de 3 dias com taxa de irrigação média de 60 

L.d
-1

.m
-2

. Utilizou-se a planta Cyperus papyrus para realizar o tratamento do efluente de 

laticínio proveniente do flotador por ar dissolvido (FAD) da indústria, que removia a 

alta carga orgânica presente no efluente. As variáveis estabelecidas para este trabalho 

foram cor aparente, turbidez, demanda química de oxigênio (DQO), pH, condutividade 

elétrica, alcalinidade, série de sólidos, nitrogênio total (NTK) e fósforo total. Cartas de 

controle foram utilizadas para verificar se o processo estava sob controle estatístico. No 

FAD, as variáveis que estiveram sob controle foram o fóforo, sólidos totais, sólidos 

dissolvidos e sólidos suspensos; no SAC foram a condutividade elétrica, turbidez, DQO, 

e sólidos suspensos. O índice de capacidade de processo (Cp) foi aplicado aos 

parâmetros de pH, DQO, fósforo total, NTK e sólidos suspensos para verificar se o 

tratamento foi capaz de atender aos padrões de lançamento especificados pela legislação 

ambiental.  As variáveis capazes de atender a legislação foram o pH e os sólidos 

suspensos. Ensaios hidrodinâmicos do SAC foram realizados ao longo do processo de 

tratamento para avaliar a vazão e a colmatação durante o experimento. Não foi 

constatada colmatação no SAC. Também foi avaliado o crescimento das plantas no 

meio filtrante como efluente tratado advindo do FAD. Pode-se averiguar que as 

macrófitas se adaptaram ao sistema com um crescimento adequado. Os resultados 

obtidos de eficiência do SAC permitem concluir que o sistema é capaz de remover a 

matéria orgânica após o FAD, porém não apresenta controle de processo nas demais 

variáveis analisadas. 

 

Palavras-chave: SACs, águas residuárias, matéria orgânica, efluente de laticínio. 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The dairy industry uses a large amount of water for its production. As a consequence, it 

generates proportionally high amounts of effluent in its activities. Wastewater from 

processes involved in dairy products has high organic matter and nutrients such as 

nitrogen and phosphorus. Constructed Alachate Systems (SACs) are a low-cost option 

for maintenance and operation, as well as being effective in effluent treatment systems. 

In this way, a flood system was installed, built with a vertical flow, with a saturated 

bottom on a pilot scale in a dairy industry in the city of Londrina. SAC dimensions were 

0.6 x 1.7 x 2.6 m, filled with substrate gravel 0 (profile of 0.20 m), 1 (profile of 0.25 m) 

and 2 (profile of 0, 15 m) in descending order. The hydraulic detention time used for 3-

day sizing with an average irrigation rate of 60 L.d-1.m-2. The Cyperus papyrus plant 

was used for the treatment of the dairy effluent from the float by dissolved air (FAD) of 

the industry, in order to remove the high organic load present in the effluent. The 

variables established for this work were apparent color, turbidity, chemical oxygen 

demand (COD), pH, electrical conductivity, alkalinity, solids series, total nitrogen 

(NTK) and total phosphorus. Control charts were used to verify if the process was under 

statistical control. In the FAD, the variables that were under control were the 

phosphorus, total solids, dissolved solids and suspended solids; In SAC were the 

electrical conductivity, turbidity, COD, and suspended solids. The process capacity 

index (Cp) was applied to the pH, COD, total phosphorus, NTK and suspended solids 

parameters to verify if the treatment is able to meet the release standards specified by 

the environmental legislation. The variables capable of complying with the legislation 

were pH and suspended solids. SAC hydrograph tests were carried out along the 

treatment process to evaluate the flow and the filling during the experiment, without 

verification of the sealing process in the SAC. The growth of the plants in the filter 

medium as treated effluent from FAD was also evaluated. It can be verified that 

macrophytes have adapted to the system with adequate growth. The results of SAC 

efficiency allow to conclude that the system is able to remove organic matter after FAD, 

but does not present process control in the other analyzed variables. 

 

Keywords: Constructed wetlands, wastewater, organic matter, effluent of dairy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a intensificação da urbanização e o desenvolvimento 

agroindustrial brasileiro demanda grande uso dos recursos hídricos. Várias indústrias 

consumidoras de água em seus processos se estabelecem próximas a rios e mananciais. 

Esta situação provoca um stress hídrico devido ao consumo de água e descarga dos 

efluentes industriais que ameaçam o ecossistema aquático. 

O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo, em 2014 ficou em 

quinto lugar no ranking mundial de produção de leite com 35,17 bilhões de litros 

produzidos. Nesta produção, a região sul representa a maior produção nacional com o 

percentual 34,7% (IBGE, 2014). Desta forma, com a alta produção de leite, 

consequentemente são gerados enormes quantidades de efluentes no Brasil. 

Os efluentes líquidos são os principais responsáveis pela poluição causada pela 

indústria de laticínios (BRIÃO et. al., 2003). O leite é o principal componente dos 

efluentes líquidos gerados. Desta forma, o principal impacto ambiental é causado pelo 

elevado teor de matéria orgânica e nutrientes presentes no leite, em conjunção com a 

gordura que pode ter uma degradação lenta. Além disso, o uso de produtos de limpeza, 

que contém ácidos e bases nos tanques pode causar uma grande variação no pH do 

efluente (OMIL et al., 2003).  

Os tratamentos comumente utilizados para este tipo de efluente são lagoas de 

estabilização, lodos ativados e reatores anaeróbios. As lagoas de estabilização são o 

tratamento com menor custo de manutenção, pois não utilizam energia para seu 

funcionamento, porém necessitam de grande área para sua instalação. Já os lodos 

ativados tem um grande custo de manutenção, pois necessitam de energia elétrica para 

manter os aeradores em funcionamento, também geram mais lodo comparado às lagoas 

e aos reatores anaeróbios. Os reatores anaeróbios possuem um grande custo de 

instalação comparado às lagoas de estabilização (VON SPERLING, 1997; VON 

SPERLING, 2006; VON SPERLING, 2009). 

Os sistemas alagados construídos surgem como uma opção para inserção no 

sistema de tratamento de efluentes gerado na indústria de laticínios. Pesquisas sobre os 

SAC tiveram início na década de 1950 com o trabalho da Dr. Kathe Seidel na Alemanha 

(VYMAZAL, 2010). A partir disso, a maioria dos estudos envolvendo SACs priorizou a 

remoção de poluentes orgânicos e inorgânicos (BOUTILIERA et al., 2009).  
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Sistemas alagados construídos foram utilizados para tratamento de efluentes de 

laticínios por Matos et al. (2010) com duas espécies vegetais, o capim elefante 

(Pennisetum purpureum schum) e o capim tifton 85 (Cynodon spp.). O capim tifton 85 

extraiu mais nitrogênio e sódio, enquanto o capim elefante extraiu maior quantidade de 

potássio das águas residuárias. 

Mendonça et al. (2012) selecionaram espécies de macrófitas Typha 

dominguensis e o Hedychium coronarium para utilizar em sistemas alagados 

construídos. A eficiência na remoção de compostos nitrogenados apresentou-se 

promissora com valores entre 29,4 a 73,4% e a remoção de fósforo atingiu eficiências 

entre 18,61 a 34,3%. 

Portanto, os SACs se apresentam como uma alternativa de tratamento para o 

efluente de laticínios. Assim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a eficiência dos 

SACs na remoção da carga orgânica presente no efluente após tratamento físico-

químico por Flotação por Ar Dissolvido (FAD).  

  

  



17 
 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar o tratamento de efluente de laticínio 

proveniente do sistema de Flotação por Ar Dissolvido (FAD) por um Sistema Alagado 

Construído (SAC) em escala piloto. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

- Analisar as variáveis: cor aparente, turbidez, pH, condutividade elétrica, 

alcalinidade, série de sólidos, DQO, nitrogênio amoniacal e fósforo total do efluente 

proveniente do FAD e da saída do tratamento do SAC. 

- Avaliar a remoção de matéria orgânica e de nutrientes presentes no efluente 

FAD de laticínios; 

- Medir o crescimento das plantas na presença do efluente de laticínio como 

fonte de irrigação; 

- Analisar os resultados hidrodinâmicos do SAC quanto a colmatação ao longo 

do tempo por meio de hidrogramas de saída do sistema. 

- Aplicar cartas de controle estatístico nas variáveis controle para o efluente de 

laticínios gerado na indústria após tratamento no FAD e no SAC com o intuito de 

verificar se o processo está sob controle; 

- Utilizar o índice de capacidade de processo nas variáveis para verificar se o 

tratamento é capaz de atender os padrões de lançamento exigidos pela legislação 

ambiental. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Caracterização do efluente de laticínios 

 

A indústria de laticínios é uma grande consumidora de água. O seu uso está 

relacionado às operações de limpeza, lavagem da massa láctea, resfriamento e geração 

de vapor. O consumo médio está entre 1,0 a 6,0 L.kg
-1

 de leite processado (CETESB, 

2006).  

A descarga de efluentes é o principal impacto ambiental do setor. Os principais 

poluentes encontrados nos efluentes de laticínios são: 

- Alto teor de orgânicos, pela presença de substâncias do leite; 

- Óleos e graxas, devido à gordura do leite e de outros produtos lácteos;  

- Altos teores nitrogênio e fósforo, que se deve ao uso de produtos para 

limpeza e desinfecção; 

- Grandes variações no pH, originada de resíduos de soluções básicas e 

alcalinas das operações de limpeza; 

- Alta condutividade, geralmente pela produção de queijos devido ao resíduo 

do cloreto de sódio responsável pela salga. 

- Variações na temperatura, provocadas por etapas produtivas específicas 

(CETESB, 2006).   

Alguns destes poluentes foram analisados por autores na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Caracterização de efluente de laticínios analisado por alguns autores. 

Parâmetros HENARES (2015)  
BRAUN e 

HILGEMANN (2014) 

AZZOLINI e FABRO 

(2013) 

pH 8,3 8,7 7 

Condutividade (µS.cm
-1

) - 1.394 - 

DQO (mg.L
-1

) 11.151,8 - 8.900 

Sólidos Totais (mg.L
-1

) 692 - 6.800 

Fósforo Total (mg.L
-1

) 50,3 8,35 63 

Nitrogênio Total (mg.L
-1

) 122,5 56,6 - 

Óleos e Graxas (mg.L
-1

) 987 - 1.167 

Turbidez (UNT) - - 3.150 

Cor (mgPtCo.L
-1

) - - 500 

Fontes: HENARES (2015), BRAUN e HILGEMANN (2014), AZZOLINI e FABRO (2013). 
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O soro do leite é um agravante no contexto da poluição ambiental quando em 

contato com cursos d’água. Em muitas indústrias, o soro é descartado juntamente com 

os demais efluentes.  

O soro pode ser reaproveitado na fabricação de outros produtos lácteos como 

na produção de ricota e inúmeras bebidas lácteas ou na alimentação de animais (SILVA, 

2011; AFONSO et al., 2008). 

Saraiva et al. (2009) relataram que a linha de processamento de queijo e 

manteiga, com geração de soro e leite são as que mais contribuem para o aumento de 

efluentes nas ETEs, tanto em termos de volume, quanto de matéria orgânica.  

Já Braile e Cavalcanti (1993) afirmam que as estapas de maior geração de 

efluentes são a lavagem e desinfecção de equipamentos, quebra de embalagens 

contendo leite e derivados, perdas nas enchedeiras com transbordamento. 

 

3.1. Sistema Alagado Construído (SAC) 

 

Em grande parte dos tratamentos de efluentes, utilizam-se os processos 

biológicos.  Tratamento biológico em esgotos domésticos e industriais visa à remoção 

da matéria orgânica dissolvida ou em suspensão, convertendo-a em sólidos 

sedimentáveis ou gases (RAMALHO,1991).  

A transformação da matéria orgânica objetiva a formação de produtos mais 

estáveis, com redução dos microrganismos patógenos e pode deixar o aspecto dos 

efluentes domésticos e industriais mais clarificados (GIORDANO, 2004).  

Os sistemas alagados construídos são uma tecnologia que tem como princípio 

de funcionamento um sistema alagado natural (pantanal). Ambiente em que vive em 

transição entre o aquático e terrestre, onde ocorre uma ciclagem de nutrientes constante 

(PELISSARI, 2013).  

Os sistemas alagados construídos possuem 3 critérios importantes para 

variáveis de projeto, tais como: critério hidrológico (escoamento superficial e 

escoamento subsuperficial), tipo de crescimento da macrófita (emergente, submerso e 

flutuante) e fluxo (horizontal e vertical) (Vyzamal, 2010). 
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 Hidrologia do Sistema 

 

- Sistema de escoamento superficial; 

 

O SAC de escoamento superficial é formado por um tanque raso construído de 

solo ou outro substrato capaz de fixar as raízes da planta e uma estrutura que mantém o 

controle do efluente a uma profundidade determinada (Figura 1) (VYZAMAL, 2008). 

 

Figura 1: SAC de escoamento superficial com (A) Com macrófitas emergentes; (B) com esteiras 

flutuantes de macrófitas emergentes; (C) com flutuação livre Macrófitas; (D) com macrófitas 

submersas; (E) com Macrófitas de folhas flutuantes. 

Fonte: Adaptado de VYZAMAL (2008). 
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No sistema de escoamento superficial, o efluente percola sob a camada 

superficial do meio filtrante. A remoção de matéria orgânica e de sólidos suspensos é 

elevada, devido á baixa velocidade de fluxo e alto tempo de residência hidráulico (RAN 

et al., 2004). A remoção de nitrogênio pode variar, depende de alguns fatores como 

temperatura do efluente, em que forma química o nitrogênio se encontra, a 

disponibilidade de carbono orgânico e a concentração de oxigênio dissolvido. O 

nitrogênio amoniacal é removido por meio da nitrificação na parte aeróbia da coluna d’ 

água, seguido de desnitrificação na parte anaeróbia no fundo do SAC (KADLEC E 

WALLACE, 2008).  

Os SACs de escoamento superficial proporcionam a remoção de fósforo, mas a 

taxas relativamente baixas. A remoção do fósforo ocorre a partir de adsorção, absorção 

e precipitação. Contudo, a precipitação de íons alumínio, ferro e cálcio é limitada por 

pouco contato entre a coluna de água e o solo. Relativas quantidades de nitrogênio e 

fósforo podem ser armazenadas na serapilheira (Vyzamal, 2008), camada superficial do 

solo formada pela deposição e acúmulo de matéria orgânica morta.  

 

- Sistema de escoamento subsuperficial. 

 

Contém a capacidade de remover elevadas concentrações de nitrogênio, fósforo 

e metais pesados pelos processos de adsorção e filtração. Ocorre a ciclagem de 

nutrientes como nitrogênio, fósforo e carbono devido à combinação de diversos 

processos, incluindo a absorção pela planta (RAN et al., 2004). 

 

 Fluxo 

 

Fluxo Horizontal: neste tipo de fluxo, a remoção de sólidos e bactérias é 

razoável, ocorre remoção de DBO até uma determinada faixa de transferência de 

oxigênio e desnitrificação. Em tratamentos secundários, a nitrificação é baixa, pela 

baixa capacidade de transferência de oxigênio, porém no tratamento terciário a 

nitrificação é elevada (COOPER, 1999).   

O sistema mais utilizado de escoamento subsuperficial é o de fluxo horizontal. 

Assim, no seu mecanismo de funcionamento, o efluente escoa pela zona de entrada no 

SAC e percola lentamente por meio do material filtrante até a zona de saída. A 
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percolação ocorre na horizontal sendo impulsionada pela declividade de fundo (Figura 

2). O material filtrante dos SACs de escoamento subsuperficial geralmente é a brita 

(SEZERINO et al.,2015). 

 

 

Figura 2: Fluxo de escoamento do SAC Subsuperficial. 

Fonte: (SEZERINO et al., 2015). 

  

No leito filtrante, ocorrem regiões aeróbias, anóxicas e anaeróbias. A parte 

aeróbia é mais promovida pelas raízes das macrófitas, que trazem oxigênio das partes 

aéreas das plantas e ainda nessa região há convecção e difusão de oxigênio atmosférico. 

O efluente em contato com a rizosfera, passa por uma depuração por processos físicos e 

químicos devido a degradação microbiológica (COOPER et al., 1996). 

Fluxo Vertical: Neste fluxo, ocorre a nitrificação devido ao meio aeróbio, em 

que as cargas são intermitentes e ocorre o período de descanso. Essa intermitência de 

alimentação do sistema e o descanso são essenciais para o controle de crescimento da 

biomassa no material filtrante e desta forma mantém o meio aeróbio, o que promove a 

mineralização dos depósitos orgânicos resultantes dos sólidos suspensos do efluente 

(BOUTIN e LIÈNARD, 2004). 

 

 Macrófitas 

 

Emergente: As macrófitas emergentes são fixas ao sedimento do sistema, mas 

as folhas das plantas crescem e sobressaem a água. Pode ser utilizada tanto em sistemas 

de escoamento superficial quanto em subsuperficial. Exemplo: Junco (Juncus spp) e 

Taboa (Typha angustifolia L.). 
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Submersa: Estas crescem totalmente dentro da água com a possibilidade de se 

prenderem ao caule e pecíolos de outras macrófitas (DIAS et al., 2000). Exemplo: 

Elódea (Egerea densa) e (Cabomba sp.). 

Flutuante: As flutuantes são enraizadas com folhas que flutuam na superfície 

da água ou livres. As macrófitas mais utilizadas são aguapé, baronesa, orelha-de-jegue, 

lírio d’água, rainha dos lagos, bandeja d’água, miriru e as lemnáceas (DIAS et al., 

2000).  

Os SACs promovem o tratamento por meio de processos físicos, químicos e 

biológicos, no qual os microrganismos, as plantas e o material filtrante são responsáveis 

pela remoção dos poluentes. A Tabela 2 sintetiza os mecanismos de remoção de alguns 

poluentes promovida pelos SACs. 

 

           Tabela 2: Mecanismos de remoção dos SACs. 

Constituintes dos 

efluentes 
Mecanismos de remoção 

Sólidos Suspensos 
Sedimentação                        

Filtração 

Matéria Orgânica 
Decomposição 

microbiana 

Nitrogênio 

Amonificação                            

Nitrificação                                 

Desnitrificação                          

Adsorção                                     

Volatilização da amônia        

Retirada pela planta 

Fósforo 
Adsorção                                     

Retirada pela planta 

Metais 

Complexação                           

Precipitação                               

Retirada pela planta               

Oxidação/Redução 

microbiana 

Patógenos 

Sedimentação                             

Precipitação                      

Filtração 

Fonte: Cooper et al. (1996). 

 

3.2. Componentes atuantes nos SACS 

 

Os principais componentes atuantes nos SACs são o material filtrante, os 

microrganismos e as macrófitas. 
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3.2.1. Material Filtrante 

 

O material filtrante ou substrato é um elemento importante, pois ele mantém as 

condições hidráulicas favoráveis ao tratamento. 

O material deve manter uma boa condutividade hidráulica adsorvendo 

compostos ortofosfato e o íon amônio. Geralmente utilizar materiais alternativos deve 

ser evitado por desconhecer as características do mesmo. 

É importante ressaltar que materiais com condutividade hidráulica e 

granulometria inapropriadas podem influenciar na colmatação, assim esta pode ocorrer 

mais rapidamente. 

O depósito de sólidos orgânico e inorgânico na superfície do substrato e o 

excesso de produção de biomassa pelos microrganismos colaboram na colmatação do 

substrato (PAOLI e VON SPERLING, 2011). 

A areia e a brita são os materiais mais utilizados como meio filtrante, as suas 

características são acessíveis, facilitando a escolha do material adequado para o 

tratamento específico. 

Em tratamento de efluentes de laticínios são utilizados vários tipos de 

materiais, recomenda-se que seja um material com um número de vazios mais elevado, 

pois o efluente possui grande quantidade de gordura. 

Em um SAC de escoamento subsuperficial para tratamento de águas 

residuárias de laticínios (Ghosh e Gopal, 2010) utilizaram cascalho como substrato.  

Tunçsiper, Drizo e Twohig, (2015) também utilizaram cascalho em um SAC de 

escoamento subsuperficial de fluxo horizontal. Já Matos et al., (2010) utilizaram brita 

zero no tratamento de água residuárias de leite  no mesmo tipo de SAC dos demais 

autores. 

 

3.2.2. Microrganismos 

 

Os microrganismos presentes em SACs são diversos como protozoários, 

micrometazoários e bactérias, porém as bactérias são as mais expressivas. Estas 

decompõem a matéria orgânica, atuam na nitrificação e desnitrificação.  

A Tabela 3 apresenta o mecanismo de tratamento dos microrganismos nos 

efluentes por Philippi e Sezerino, (2004). 
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Tabela 3: Função dos microrganismos no tratamento de efluentes comumente encontrados em 

SAC. 

Microrganismos Função 

Bactérias Oxidação da matéria carbonácea; 

  Nitrificação e Desnitrificação; 

Protozoários Clarificação do efluente; 

 

Degradação da matéria orgânica; 

 

Produção de polissacarídeos contribuindo na floculação do material suspenso; 

 

Mantêm o equilíbrio ecológico do sistema; 

 

Redução da produção do lodo através da ingestão de bactérias floculadas 

  Indicação da qualidade do efluente final; 

Micrometazoários Contribuem para a manutenção da população de bactérias saudáveis; 

 

Diminuem a turbidez do efluente; 

 

Atuam na recirculação de nutrientes; 

 

Aumentam a penetração do oxigênio; 

 

Contribuem na biofloculação; 

 

Auxiliam na redução de DBO; 

  Favorecem o balanço ecológico do sistema. 

Fonte: PHILIPPI E SEZERINO, (2004). 

 

Para as bactérias, a maior parte da matéria orgânica solúvel é decomposta com 

facilidade, é consumida com o auxílio de endoenzimas. A matéria orgânica particulada 

sofre transformações fora das células por exoenzimas para facilitar a incorporação pela 

bactéria (VON SPERLING, 1996). 

Nos SACs, os microrganismos se encontram aderidos ao material filtrante e nas 

raízes das plantas, assim o biofilme se forma.  

O biofilme se refere à biomassa que cresce aderida a um meio suporte. O meio 

pode estar imerso no líquido ou receber descargas intermitentes do líquido (VON 

SPERLING, 1996).  

São os microrganismos constituintes do biofilme que vão agir na depuração do 

efluente no SAC. 

A espessura do material filtrante tem uma grande importância no desempenho 

dos SACs, as partículas menores possuem maior capacidade de proteger a biomassa e 

maior área superfícial para a interação microbiana (Ladd et al., 2004). A sua localização 

espacial também determina a intensidade da atividade microbiana, em um estudo de 

tratamento de esgoto doméstico em um SAC subsuperficial de fluxo vertical Tietz et al., 
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(2007) verificaram que nos primeiros 10 cm de material filtrante foram registradas cerca 

de 95% da atividade microbiana.  

A estrutura da comunidade microbiana é influenciada pelas condições 

hidráulicas que pode alterar a distribuição espacial e as atividades microbianas como a 

nitrificação e a desnitrificação (TRUU et al., 2009). 

 

3.2.3. Macrófitas 

 

As macrófitas costumam habitar desde brejos até a ambientes totalmente 

submersos. As macrófitas representam vegetais superiores que retornaram ao ambiente 

aquático, assim exibem algumas características de vegetais terrestres e possuem uma 

capacidade de adaptação a vários tipos de ambientes (ESTEVES, 1998). 

Este tipo de planta é predominantemente utilizada na construção de SACs por 

apresentarem adaptação ao crescimento na água e em solos saturados. Entre as espécies 

de macrófitas, as de grande porte utilizadas são plantas aquáticas vasculares florescente, 

entretanto também são utilizados musgos e algas marinhas (Abrahão, 2006)   

De acordo com os mais diversos estudos sobre SACs, as macrófitas mais 

utilizadas nestes tipos de sistemas são Typha spp, seguida de Eleocharis spp 

e Zizaniopsis spp, (SEZERINO et al., 2015). Dentre outros estudos estão o capim tifton 

85 (Cynodon SSP) (MATOS, ABRAHÃO e PEREIRA, 2008); Cyperus sp. (tiriricão do 

brejo), Juncus sp. (junco) (ADDAD E STRINGER, 2015); Cyperus Papyrus, Heliconia 

Rostrata (OLIVEIRA, COSTANZI, 2015). 

As plantas estão ligadas direta ou indiretamente com a remoção de poluentes. 

A interação entre as raízes e o material filtrante interfere no fluxo hidráulico. O 

crescimento das raízes diminui os espaços entre os poros, porém Brix (1998) relata que 

as macrófitas podem manter a condutividade hidráulica abrindo passagens para o 

escoamento do efluente. 

Brix (1997) destaca que os mecanismos de tratamento das plantas nos SACs 

são físicos (Tabela 4). 
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Tabela 4: Mecanismos físicos da ação das plantas nos SACs. 

Propriedades 
Função de auxílio no tratamento de 

efluentes 

Parte aérea Redução do crescimento do fitoplancton; 

 
Redução da velocidade do vento; 

 
Potencial estético; 

  Armazenamento de nutrientes; 

Tecidos da planta em contato com o efluente Promoção da filtração 

 
Redução da velocidade do escoamento; 

 
Aderência de micro-organismos; 

 
Liberação de oxigênio; 

  Retirada de nutrientes; 

Raízes e rizomas em contato com o material 

filtrante 
Prevenção contra a erosão; 

 
Prevenção contra a colmatação nos SACs; 

 
Liberação de oxigênio; 

  Retirada de nutrientes; 

Fonte: BRIX, (1997). 

 

3.3. CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSO: Cartas de Controle  

 

O controle estatístico de processo é uma ferramenta relevante para ser aplicada 

em um trabalho, fornecendo melhorias na qualidade deste.  Em todos os tipos de 

processo deve-se incentivar o controle, impedindo que erros continuem a atrapalhar a 

qualidade do trabalho. Para efetuar estes controles com eficiência pode-se utilizar o 

“Controle Estatístico de Processos - CEP”.  

Cartas (ou gráficos) de controle são utilizadas para monitorar o desempenho de 

um processo de medição. Estes gráficos determinam estatisticamente uma faixa 

denominada limites de controle, que é limitada por uma linha superior (limite superior 

de controle-LSC) e uma linha inferior (limite inferior de controle-LIC), além de uma 

linha central (limite central LC). A Figura 3 compara a diferença de cartas de controle 

com (a) e sem (b) o controle estatístico (Oliveira et al., 2013). 
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Figura 3: (a) Carta de controle sob controle estatístico; (b) fora do controle estatístico. 
Fonte: Oliveira et al., (2013). 

 

Desta forma, o processo pode ser considerado “sob controle” quando todos os 

pontos amostrais não ultrapassarem os limites de controle de forma aleatória, ilustrado 

pela Figura 3-a. 

Contudo, se houver um ou mais pontos excedendo os limites de controle, 

comprova-se então que o processo está “fora de controle” (Figura 3-b), e que são 

necessárias análises e ações corretivas para detectar e eliminar as causas especiais no 

processo. 

Estes gráficos de análise e ajuste da variação de um processo em função do 

tempo fornecem duas características básicas: sua centralização e sua dispersão. A 

Centralização pode ser verificada através da média do processo e a Dispersão estimada 

através do desvio padrão ou da amplitude dos dados. 

Conforme Oliveira et al. (2013), ao considerar W uma distribuição normal dos 

resultados das medições com média w e desvio padrão w conhecidos. Então, os 

limites de controle serão dados por meio da Equação 1: 

 

LSC  w ± L w                      (Equação 1)  
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Onde L é a “distância” dos limites de controle à linha central, expressa em 

unidades de desvio padrão. 

Portanto, caso algum ponto fora dos limites de controle for encontrado, causas 

especiais de variação podem estar presentes, pois estes pontos são raros. Estas causas 

deverão ser identificadas e corrigidas. Assim novos limites devem ser calculados. Deve-

se realizar este processo até que não se encontre algum padrão de não aleatoriedade. 

Neste momento, considera-se que o processo atingiu o estado de controle. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Local do experiemento 

 

O experimento foi montado em uma indústria de laticínios localizada no 

município de Londrina. A montagem do sistema ocorreu na estação de tratamento da 

indústria (ETE).  

O efluente da indústria chegava à ETE com a vazão de 60 m
3
.h

-1
, passava por 

tratamento preliminar, que era constituído de gradeamento e, em seguida, era 

direcionado para um tanque de equalização para a correção do pH com valores 

próximos de 5,20 a 5,50.  

Posteriormente, ocorria a adição de coagulante PAC no floculador hidráulico e 

o efluente era encaminhado ao flotador por ar dissolvido (FAD), com a adição de 

polímeros para a formação de flocos visando remover a gordura do leite. Depois do 

FAD, o efluente passava para o sistema de lodos ativados, em seguida era direcionado 

para um decantador e por fim para a lagoa de polimento. 

O sistema alagado construído foi montado na saída do flotador (Figura 4). 

 

 
      Figura 4: Sistema montado na saída do flotador. 

 

Uma tubulação de entrada, de 1 polegada (32 mm), foi construída para 

transportar o afluente do FAD ao SAC. Na entrada da tubulação do afluente, foi inserida 

uma válvula de pé para evitar a necessidade de escorva da bomba. A tubulação estava 
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interligada a bomba de ½ cavalo que transporta o efluente para o tanque do SAC. Uma 

válvula de retenção foi instalada no sistema com a função de evitar o sifonamento.  

O tanque SAC foi interligado a uma bombona para manter o controle de nível 

com fundo saturado de 20 cm (Figura 5). 

 

        
Figura 5: Saída do sistema alagado construído. 

 

A montagem do sistema foi iniciada em 23 de outubro de 2015 e seu término 

foi em 29 de março de 2016 com o plantio das mudas. 

 

4.2. Cálculo do SAC  

 

Para o dimensionamento do SAC de escoamento superficial e fluxo vertical, 

considerou-se a bomba utilizada de vazão máxima de 2000 L.h
-1

 e o pulso de 1 minuto. 

Segundo critérios de dimensionamento de Sezerino (1999) e Platzer (2006), a 

equação 2 de taxa de aplicação: 

      
 

 
                                                     (Equação 2) 

Onde: 

T é a taxa de aplicação em m.d
-1

,  

Q é a vazão em m
3
.d

-1
 e  

A é a área do tanque do SAC em m
2
. 
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O balanço de oxigênio é necessário para o dimensionamento de SAC de fluxo 

vertical, para Platzer (1999) foram estabelecidos critérios como: 

- Oxigênio requerido para degradação de DQO = 0,7g O2/gDQO; 

- Oxigênio requerido para nitrificação = 4,3g O2/gNTK; 

-Recuperação do oxigênio pelo processo de desnitrificação = 2,9g O2/gNO3-N 

desnitrificado. 

Desta forma, a remoção de DQO foi de 85% e a desnitrificação de 10% para 

Platzer (1999), assim a demanda de oxigênio pode ser prevista pela equação 3: 

 

                                                                       

(Equação 3) 

 

A difusão está relacionada ao material filtrante. A quantidade de oxigênio difundida 

no material filtrante resultou na taxa de 1gO2/m
2
.h pela aplicação na 1ª Lei de Fick. Nesta taxa 

de O2 a difusão não ocorre antes de 1,5h, assim foi desenvolvida a equação 4 de difusão: 

 

             
  

                                                       

(Equação 4) 

 

Oxigênio por convecção é função da carga hidráulica e do tempo de infiltração 

no meio filtrante. A entrada por difusão pode ser prevista pela equação 5 contando que o 

ar possui 300 mgO2/L. 

 

                         volume de efluente aplicado (                

(Equação 5) 

 

O Balanço de oxigênio foi realizado pela equação 6: 

 

                                              (Equação 6) 
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4.3. Caracterização do efluente 

  

A indústria em que o SAC foi construído produz leite do tipo UHT, leite 

pasteurizado, bebida láctea pasteurizada, queijo tipo muçarela, leite em pó, soro de leite 

e leite concentrado. 

A constituição do efluente direcionado a estação de tratamento é de água, 

produtos químicos (ácidos e alcalinos), constituintes de produtos de limpeza e 

desinfecção dos equipamentos da fábrica; resíduos da produção do leite; restos de 

plástico e papelão da indústria transportados durante a limpeza e produtos sanitizantes 

oriundos da lavagem de caminhões e áreas externas. 

 

4.4. Composição do sistema 

 

O Sistema alagado construído era de fluxo vertical com fundo saturado. A 

estrutura foi estabelecida em um tanque de aço de 1,7 m de largura, 2,6m de 

comprimento e 1m de altura.  

Dividiu-se o tanque ao meio com uma placa de compensado naval, que por sua 

vez foi envolvida por uma lona impermeável, para que não houvesse interferência direta 

de uma repartição em relação a outra no momento da irrigação (Figura 6). A irrigação 

era intermitente, no qual cada lado era irrigado em dias alternados, enquanto em um dia 

um dos lados era irrigado, o outro descansava. Este modelo de SAC foi utilizado para 

melhorar a eficiência de tratamento e para retardar a colmatação do sistema. 

Esse tipo de SAC foi aplicado por Sanchez et al. (2015), em que utilizou-se um 

SAC vertical descendente com fundo saturado. O tanque foi dividido em quatro 

quadrantes, e funcionava com alternância de dois quadrantes a cada 30 dias. Obteve-se 

altas remoções de DQO. 
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Figura 6: Distribuição do afluente entre as fileiras de mudas. 

 

Dentro do tanque, o substrato utilizado foi constituído de três tipos de brita: a 

primeira camada, base do substrato, foi constituído de brita 2 (Diâmetro de 25 mm); a 

segunda camada, intermediária, foi composta de brita 1 (Diâmetro de 19 mm) e a 

terceira camada, topo, foi composta de brita 0 (Diâmetro de 12 mm); com as respectivas 

espessuras: 15 cm, 25 cm e 20cm (Figura 7). 

 

 
      Figura 7: Composiçao do substrato de brita. 

 

A distribuição do afluente foi realizada através da extensão da tubulação de 

entrada em três tubulações perfuradas que percorrem as fileiras de mudas (Figura 6). 

As tubulações de distribuição foram perfuradas na parte inferior. Cada tubo 

possuía cinco furos, o primeiro furo com diâmetro de 4,5 mm, os três furos seguintes 

com diâmetro de 5,1 mm e o último furo de 6,2 mm.  
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A diferença no diâmetro dos furos está relacionada a maior pressão disponível 

no primeiro furo e que diminui gradativamente nos furos seguintes.  

Abaixo dos furos, de forma transversal aos tubos, foram instaladas canaletas 

enterradas na brita que transportam o afluente às plantas de forma a distribuir o afluente 

irrigado para a base das plantas. 

A planta utilizada no experimento foi a Cyperus papyrus, conhecida como 

minipapiro.  40 mudas foram plantadas no total. As mudas foram circundadas por areia 

em um raio de 5 cm e em uma profundidade de 25 cm. A planta foi escolhida com base 

nos resultados apresentados por Cardoso e Costanzi (2015). 

As mudas foram organizadas em 4 fileiras com 5 mudas cada e com uma 

distância de 30 cm entre elas. A distância entre a borda do tanque e as mudas plantadas 

nas extremidades foi de 10 cm. 

O sistema completo é representado pelo esquema da Figura 8. 

 
Figura 8: Esquema do sistema de tratamento completo. 

 

4.5. Operação do sistema 

 

O sistema foi operado por pulsos. Foram determinados 8 pulsos com duração 

de 1 minuto cada em 24 horas. Portanto a vazão diária dimensionada foi de 264 L.d
-1

. O 

tempo de detenção hidráulico foi de 3 dias. Também foi testada a vazão de 132 L.d
-1 

no 

final do estudo para avaliar o SAC na forma de perfil e no final do estudo.  

A amostragem por meio de coletas foi realizada semanalmente na saída do 

FAD e saída do SAC.  
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As análises realizadas foram: cor aparente, turbidez, pH, condutividade 

elétrica, DQO, série de sólidos, nitrogênio total (NTK), fósforo total e alcalinidade no 

período de 6 meses, descritas na Tabela 5.  

 

Tabela 5: Análises realizadas no efluente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As análises foram realizadas na Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), campus Londrina, no Laboratório de Saneamento e no Laboratório de 

Tecnologias de Conversão de Energia. 

Também foi realizada a medição de vazão da saída do sistema por meio do 

volume pelo tempo na bombona, a medida em que esta era preenchida pelo efluente de 

saída. Desta forma, foram gerados hidrogramas de saída de cada lado do SAC.  

O monitoramento do crescimento das plantas também foi avaliado, por meio da 

medição da haste da planta no início das análises, durante o período de análises e no 

final do experimento, após 6 meses. 

A massa seca do Cyperus papyrus também foi analisada. Após o corte de todas 

as plantas do tanque ao final do experimento, a massa retirada foi levada à estufa por 48 

horas. Logo após este período, a massa foi pesada.  

 

4.6. Cálculo da eficiência global do Sistema Alagado Construído 

 

A eficiência de remoção do SAC em relação ao efluente do FAD foi calculada 

pela Equação 7, para as variáveis cor aparente, turbidez, DQO, fósforo, NTK, sólidos 

totais, sólidos dissolvidos e sólidos suspensos. 

 

Parâmetro Método Fonte 

Cor aparente 2120 C APHA (2012) 

Turbidez 2130 B APHA (2012) 

pH 4500-H+ B APHA (2012) 

Condutividade Elétrica 2510 A APHA (2012) 

Série de sólidos  2540 A APHA (2012) 

Demanda Química de Oxigênio 5220 A APHA (2012) 

Fósforo Total 4500-P A APHA (2012) 

Alcalinidade 

NTK-orgânico 

2320 A 

4500 C 

APHA (2012) 

APHA (2012) 

Oxigênio Dissolvido (OD) 4500-O A. APHA (2012) 
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                                                  (Equação 7) 

 

Em que: 

S0 é o valor do efluente do FAD e S é o valor do efluente proveniente do SAC. 

 

4.7. Análise Estatística 

 

4.7.1 Estatística Descritiva 

 

Neste estudo, a estatística descritiva foi aplicada para todas as variáveis 

analisadas. Desta forma, foram registradas as médias, mediana, desvio padrão, 

coeficiente de variação, máximo e mínimo. Para a avaliação e verificação da existência 

de pontos discrepantes, foi confeccionado o gráfico do tipo Boxplot. 

 

4.1.2 Estudo da Normalidade 

 

A realização do Estudo da Normalidade é imprescindível para permitir a 

aplicação das técnicas de controle estatístico de processos. Nesta etapa, é necessário que 

os dados sejam distribuídos normalmente com uma variação média e uma constante 

fixa. Segundo Helsel e Hirsch (2002), a hipótese nula para o teste de normalidade é 

revelada quando os dados ficam distribuídos normalmente a um nível de significância 

igual a 5%. 

Neste estudo, foram aplicados três testes de normalidade: Anderson-Darling, 

Ryan-Joiner (semelhante ao Shapiro-Wilk) e Kolmogorov-Smirnov. Caso seja apontada 

a normalidade em um dos testes, então se considera que a distribuição dos dados é 

normal. 

Os dados médios que não apresentaram a distribuição normal foram atendidos 

de técnicas de transformação Box-Cox ou Logarítmas, necessárias para atingirem a 

normalidade dos dados. 
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4.1.3 Estudo da independência e autocorrelação dos dados 

  

A aplicação de cartas de controle é correta quando os dados apresentarem 

independência entre si. Então é essencial que haja a investigação da autocorrelação do 

grupo de informações. Desta forma, caso seja confundida as causas especiais e comuns 

do processo, a autocorrelação comprometerá o desempenho dos gráficos tradicionais de 

controle. 

A independência dos dados pode ser considerada uma das suposições mais 

relevantes no estudo, pois ela valida os testes estatísticos selecionados. A verificação da 

autocorrelação surgiu pela função de autocorrelação amostral, estimada pela Equação 8 

(MONTGOMERY, 2004):  

 

   
                    

   

          
   

       (Equação 8) 

 

Na qual k = 0, 1, ..., K. 

A Figura 9 exemplifica a função de autocorrelação amostral. 

  

 
Figura 9: Exemplo de função de autocorrelação amostral. 

 

Nesta Figura, as linhas tracejadas indicam os limites dos dois desvios padrões 

definidos para o parâmetro de autorrelação para a “lag”, muito convenientes para 

detectar autocorrelações diferentes de zero. Segundo Montgomery (2004), se uma 
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autocorrelação amostral exceder o limite imposto pelos desvios padrões, o parâmetro de 

autorrelação correspondente é provavelmente diferente de zero. Portanto, se essa 

condição existir, haverá autocorrelação entre os dados.  

 

4.1.4 Modelo auto-regressivo e de média móvel (ARIMA) 

 

O uso no trabalho de dados autocorrelacionados demonstra um enfoque 

favorável para se modelar diretamente a estrutura correlacional com um modelo 

apropriado de série temporal. A utilização deste modelo permite retirar a autocorrelação 

dos dados, assim como aplicar gráficos de controle aos resíduos.  Segundo Montgomery 

(2004), o modelo ARIMA tem como finalidade eliminar a autocorrelação a partir da 

construção de gráficos de controle com os resíduos. 

 

4.1.5. Gráficos de controle de Shewhart 

 

Neste estudo, foram utilizados os gráficos de controle de medida individual de 

Shewhart. Segundo Montgomery e Runger (2003), eles são compostos pelos limites de 

controle inferior e superior, e uma linha média. Por exemplo, considerando que a média 

(  ) do processo seja conhecida e adotando que os dados possuem distribuição normal, 

utiliza-se a média como linha central e três vezes a média das amplitudes móveis (       ) 

nos limites de controle. As Equações 9, 10 e 11 expressam o cálculo dos limites. 

 

         
       

  
   (Equação 9) 

 

         (Equação 10) 

 

         
       

  
   (Equação 11) 

 

Onde: LSC é o limite superior de controle; LC é a linha central; LIC é o limite 

inferior de controle, e    é um fator para a construção de gráficos de controle para 

variáveis disponível no apêndice VI de Montgomery (2004). 
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Conforme o distanciamento dos limites de controle pode-se alterar os valores 

do fator de multiplicação da amplitude móvel.  

A Figura 10 exemplifica o gráfico de medida individual de Shewhart. 

 

 
Figura 10: Gráfico de medida individual de Shewhart para o pH. 

 

4.1.5.1 Interpretação dos gráficos de controle de medida individual de Shewhart 

 

De acordo com Montgomery (2004), um gráfico de controle pode mostrar uma 

condição fora do controle, ainda que nenhum ponto caia fora dos limites, caso os pontos 

plotados demonstrarem comportamento sistemático ou não-aleatório. Existem 5 tipos de 

comportamentos: padrões cíclicos, mistura, deslocamento no nível do processo, 

tendência e estratificação. 

Os padrões cíclicos surgem ocasionalmente em gráficos de controle e podem 

ser resultados de mudanças ambientais sistemáticas: como temperatura, fadiga do 

operador, ou outra variável no equipamento de produção. A Figura 11 exemplifica esse 

comportamento. 
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Figura 11: Exemplo de comportamento cíclico no gráfico de controle. 

  

O comportamento de uma mistura é visualizada quando os pontos plotados 

tendem a ficar perto ou levemente fora dos limites de controle, com poucos pontos 

próximos da linha central (Figura 12).  Este padrão é causado pela superposição de duas 

ou mais distribuições que geram a saída do processo.  

 

 
Figura 12: Exemplo de padrão de mistura no gráfico de controle. 

 

Para se identificar um deslocamento no nível do processo, o gráfico precisa 

demonstrar uma considerável mudança na sequência dos pontos amostrais. Este fator é 

causado devido a introdução/mudança de novos trabalhadores, métodos, materiais e 

máquinas; uma mudança no método da inspeção. A Figura 13 mostra o deslocamento 

no nível do processo.  
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Figura 13: Exemplo de deslocamento no gráfico de controle. 

 

Em relação às tendências, elas são ocasionadas devido a um desgaste ou à 

degradação gradual de uma ferramenta ou componente crítico do processo. Além disso, 

elas podem ser resultadas de fatores sazonais tal como a temperatura. A Figura 14 

denota um exemplo disto. 

 

 
Figura 14: Exemplo de tendência no gráfico de controle. 

  

Por fim, a estratificação dos pontos ocorre quando estes se agrupam 

artificialmente em torno da linha central, geralmente identificada quando existe uma 

acentuada ausência de variabilidade natural no padrão (Figura 15).  
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Figura 15: Exemplo de estratificação no gráfico de controle. 

 

4.1.6 Índices de capacidade de processo 

 

Os índices utilizados foram   ,    ,    ,   ,     e    . 

 

4.1.6.1 Índice de capacidade do processo    

 

De acordo com Montgomery (2004), os limites naturais de tolerância superior 

(LNTS) e inferior (LNTI) do processo são definidos como      e     , 

respectivamente. De acordo com a distribuição normal, apenas 0,27% da saída do 

processo excede os limites naturais. 

Desta forma, o índice de capacidade do processo    compara a amplitude de 

especificação do projeto [Limite superior de especificação (LSE) – Limite inferior de 

especificação (LIE)] com a amplitude do processo (LNTS-LNTI). Assim,    é definido 

conforme a Equação 12.  

Neste trabalho, este índice foi aplicado para o parâmetro pH. 

 

   
       

         
 

       

  
   (Equação 12) 
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4.1.6.2 Índice de capacidade unilateral superior      

 

Este índice é utilizado para processos que tem apenas um limite de 

especificação (inferior ou superior). Este     foi aplicado no estudo, pois apresentam 

apenas limites superiores de lançamento no corpo receptor. É necessário estimar o 

desvio padrão   e a média µ. 

A equação     é dada pela Equação 13: 

 

    
     

  
   (Equação 13) 

 

4.1.6.3 Índice de capacidade do processo para um processo descentralizado     

 

O     é utilizado para avaliar a centralização do processo, pois quando o 

processo não está centralizado, não se garante uma elevada eficiência, mesmo com 

baixa variabilidade. Desta maneira, é levado em consideração as capacidades unilaterais 

superior e inferior do processo, conforme a Equação 14, e posteriormente a Equação 15: 

 

                     (Equação 14) 

 

Ou seja: 

 

             
     

  
     

     

  
    (Equação 15) 

Portanto, caso       , tem-se que o processo está centralizado no ponto 

médio das especificações. No entanto, quando        , o processo está 

descentralizado (MONTGOMERY, 2004). 

 

4.1.6.4 Índice de Performance de processo    

 

Este Índice demonstra como o processo agiu no passado ou está acontecendo 

neste momento (Equação 16). 

 

   
       

  
   (Equação 16) 



45 
 

 

Conforme a equação 12, percebe-se que    é semelhante ao calculo de   . 

Entretanto, o desvio padrão S é estimado pela Equação 17: 

 

   
          

   

   
   (Equação 17) 

 

4.1.6.5 Índice de Performance de processo unilateral superior     

 

De maneira semelhante ao cálculo do     
     

  
, este índice foi aplicado aos 

parâmetros DQO, fósforo, NTK e sólidos suspensos. A Equação 18 descreve-o. 

 

    
     

  
     (Equação 18) 

 

4.1.6.6 Índice de Performance de processo para um processo descentrado     

 

Similar ao    , o     é calculado pela seguinte Equação 19: 

 

             
     

  
     

     

  
)    (Equação 19) 

 

4.1.6.7 Classificação dos índices de capacidade e Limites de especificação  

 

É relevante destacar que a mesma classificação pode ser adotada para todos os 

índices. Caso o valor do índice seja maior ou igual que 1,33, o processo é apropriado 

para as especificações. Por outro lado, se o valor ficar entre 1,0 e 1,33, o processo é 

aceitável. Por fim, se ele for inferior a 1,0, o processo é considerado incapaz.  

Portanto, a estação de tratamento de esgoto (ETE) pode ser considerada como 

capaz de atender aos padrões de lançamento exigidos quando o índice for maior ou igual 

a 1.33. Quando os valores atingirem entre 1,0 e 1,33 entende-se que a estação se adequa 

aos padrões, porém deverão ocorrer melhorias no processo. Em último caso, quando o 

valor ficar inferior a 1,00, entende-se que a estação não é capaz de atender aos padrões 

de lançamento ao corpo receptor. 
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Os limites de especificação utilizados neste trabalho são avaliados pelos 

padrões de lançamento de efluentes estabelecidos pelo CONAMA 430/011 e 

CONSEMA 128/2006 do Rio Grande do Sul, pois esta resolução possui maior 

abrangência de parâmetros. 

Para o pH o limite de especificação do limite superior e do limite inferior 

foram de 5 e 9. Para DQO, fósforo total, NTK e sólidos suspensos foram utilizados 

limites superior de especificação 360 mg.L
-1

, 4 mg.L
-1

, 20 mg.L
-1

 e 155 mg.L
-1

, 

respectivamente. 

  



47 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Estatística Descritiva 

 

A partir dos dados observados no sistema de tratamento do SAC, foram 

realizadas análises estatísticas descritivas e de controle de qualidade visando avaliar a 

eficiência e a capacidade de tratamento de efluente de laticínio. 

 

5.1.1. Flotador por ar dissolvido (FAD) 

 

As características do efluente do FAD foram apresentadas na forma de 

estatística descritiva na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Estatística descritiva do flotador localizado na estação de tratamento da indústria. 

Parâmetro Média Mediana 
Desvio 

padrão 

Coef. de 

Variação 

(%) 

Mínimo Máximo 
p-

valor 
A.C. 

Alcalinidade 

 (mg.L
-1

) 
266 212 168,18 63,28 87 772 0,10 Não 

pH 5,59 5,58 0,44 7,96 4,83 6,37 0,60 Não 

Condutividade 

Elétrica (µS.cm
-1

) 
1737 1667 393,08 22,63 1004 2650 <0,05 Não 

Cor Aparente 

(mgPtCo.L
-1

) 
185 116 170,32 92,00 40 725 <0,05 Não 

Turbidez (UNT) 27 19 22,58 82,79 7 118 <0,05 Não 

DQO (mg.L
-1

) 614 566 278,88 45,45 198 1379 <0,05 Não 

Fósforo (mg.L
-1

) 4,11 3,86 3,00 73,09 1,46 16,86 <0,05 Não 

NTK (mg.L
-1

) 363,46 289,80 296,35 81,54 89,60 1503,60 <0,05 Não 

Sólidos Totais 

(mg.L
-1

) 
1637,37 1646,25 302,68 18,49 1007,50 2332,50 0,95 Não 

Sólidos Dissolvidos 

(mg
.
L

-1
) 

1596,54 1596,25 305,53 19,14 965,50 2304,50 0,95 Não 

Sólidos Suspensos 

(mg.L
-1

) 
40,83 38,00 18,71 45,82 1,00 76,00 0,43 Não 

Coef. De Variação: Coeficiente de Variação.
 
AC: Autocorrelação temporal e dependência dos dados. 

 

A estatística descritiva do SAC é apresentada na Tabela 7. 
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Tabela 7: Estatística descritiva dos dados obtidos do SAC. 

Parâmetro Média Mediana 
Desvio 

padrão 

Coef. De 

Variação 

(%) 

Mínimo Máximo 
p-

valor 
A. C. 

Alcalinidade 

 (mg.L
-1

) 
1055 1079 336,71 31,93 150 1799 0,27 Não 

pH 7,30 7,29 0,27 3,75 6,84 7,98 0,18 Sim 

Condutividade 

Elétrica (µS.cm
-1

) 
1703 1727 266,71 15,66 1207 2202 0,76 Não 

Cor Aparente 

(mgPtCo.L
-1

) 
197 155 169,04 85,97 25 655 0,05 Sim 

Turbidez (UNT) 57 19 86,13 150,42 7 405 <0,05 Não 

DQO (mg.L
-1

) 282 220 136,34 48,30 85 701 <0,05 Não 

Fósforo (mg.L
-1

) 4,00 3,72 2,00 49,94 2,00 12,55 <0,05 Não 

NTK (mg.L
-1

) 220,66 200,20 113,15 51,28 0,00 518,00 0,07 Não 

Sólidos Totais 

(mg.L
-1

) 
1382,05 1327,50 238,39 17,25 1010,00 2037,50 0,26 Não 

Sólidos Dissolvidos 

(mg.L
-1

) 
1358,40 1295,50 240,15 17,68 1000,00 2019,50 0,18 Não 

Sólidos Suspensos 

(mg.L
-1

) 
23,65 20,00 16,26 68,72 0,00 75,00 0,10 Não 

Coef. De Variação: Coeficiente de Variação.
 
AC: Autocorrelação temporal e dependência dos dados. 

 

5.1.1.1. Alcalinidade 

 

A variável alcalinidade para o FAD apresentou média de 266 mg.L
-1

, com 

coeficiente de variação de 63,28%, ou seja, houve uma variação muito alta de 

alcalinidade ao longo das análises. Segundo PIMENTEL GOMES (2000) coeficientes 

de variação menor ou igual a 10%, apresentam baixa dispersão dos dados; para 

coeficientes de variação entre 10% e 20%, são considerados de média variação de 

valores; coeficientes entre 20% e 30%, apresentam alta dispersão de valores e quando o 

coeficiente é acima de 30%, a dispersão dos dados é considerada muito alta. 

  Visto que o pH apresentou uma média de 5,59, é notável que nas amostras 

havia apenas a presença de bicarbonatos, não constatada a presença de carbonatos e 

hidróxidos. Estes estão presentes quando a amostra possui valores altos de pH, acima de 

8,4 (PIVELLI, 2010).  De acordo com a Figura 16, é possível notar um valor 

discrepante como o valor mais alto de 772 mg.L
-1

. Os valores de alcalinidade variaram 

de 87 a 772 mg.L
-1

. 
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  Figura 16: Gráfico Boxplot de alcalinidade do flotador. 

 

A concentração média de alcalinidade do SAC foi de 1055 mg.L
-1

, valor 

consideravelmente maior do que o efluente do flotador de 266 mg.L
-1

, com um aumento 

médio de 74,8%.  

A alcalinidade mais elevada é um fator positivo, pois em processos biológicos 

oxidativos existe a tendência de consumo da alcalinidade do meio. Caso a alcalinidade 

seja baixa, a acidez pode interferir na taxa de crescimento dos microrganismos 

responsáveis pela oxidação do material orgânico (VON SPERLING, 1996) e poderá 

ocorrer a acidificação do sistema. 

Apesar da grande diferença no aumento da alcalinidade, pode-se estimar que o 

SAC também possui apenas bicarbonatos, pois nenhum valor de seu pH registrou valor 

acima de 8,4. O coeficiente de variação foi de 31,93%, valores acima de 30% são 

considerados muito altos para a variação dos dados (PIMENTEL GOMES, 2000). Os 

valores de alcalinidade variaram entre 150 e 1799 mg.L
-1

. Estes dois valores foram 

discrepantes de acordo com a Figura 17. 

 

 
Figura 17: Gráfico Boxplot de alcalinidade do SAC. 
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 5.1.1.2. pH 

 

A média do pH de 5,59 do FAD aparece com uma tendência de efluente ácido. 

Essa faixa de pH pode ser explicada pela aplicação do coagulante (PAC/ polímero) no 

flotador. Foi determinado na ETE da indústria uma faixa de pH entre 5,20 e 5,50 para a 

atuação ótima do coagulante. Porém, em algumas coletas o pH encontrava-se abaixo de 

5,0, o valor mínimo de pH encontrado foi de 4,83, sendo que em uma das coletas 

compostas o menor valor medido foi de 4,38. Esses valores baixos de pH, também são 

oriundos de produtos confeccionados na indústria, como o soro, ou procedimentos de 

lavagem de equipamentos. Nessas condições a bomba que irrigava o SAC era desligada 

para não prejudicar o desenvolvimento das plantas. Por meio da Figura 18 é possível 

notar que não houve valor discrepante de pH para este estudo. O valor discrepante 

representa o valor que ultrapassa o limite superior de dados. O cálulo do limite superior 

é feito pela equação 20: 

 

                                              (Equação 20) 

 

Em que LS é o limite superior de dados, Q3 é o terceiro quartil de dados e IQ é 

o intervalo de diferença entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. 

 

 
Figura 18: Gráfico Boxplot do pH do flotador. 

 

O pH variou de 4,83 a 6,37 e seu coeficiente de variação foi de 7,98 %, houve 

uma baixa variação dos valores de pH do efluente do flotador. 
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O pH do SAC apresentou média de 7,30, a tendência do SAC estudado foi 

elevar o pH próximo a neutralidade, ou seja, com este tipo de tratamento não seria 

necessária a correção de pH, pois a média de pH do SAC está dentro do limite de 

lançamento de efluentes da Resolução CONAMA 430/11, que está entre 5,0 e 9,0.  

Os SACs possuem a capacidade de corrigir ou manter o pH do efluente tratado 

ao valor próximo a neutralidade de acordo com estudos observados em diversos tipos de 

efluentes, como por exemplo no tratamento de efluentes de esgoto doméstico com a 

utilização da Typha por Costa et al. (2015), cuja média de pH após o tratamento com 

SAC foi de 7,11 e como Saumya et al., (2015), que utilizaram SAC com Heliconia para 

tratarem efluente de águas cinzas com valor médio de pH após o tratamento de 6,72. 

O coeficiente de variação foi de 3,75 %, abaixo de 10%, considerada uma 

variação baixa. Os valores de pH variaram de 6,84 a 7,98. Por meio da Figura 19 é 

possível verificar os valores discrepantes em relação a maioria, que foram os valores 

mais altos de pH, de 7,95 e 7,98. 

 

 
  Figura 19: Gráfico Boxplot do pH do SAC. 

       

5.1.1.3. Condutividade Elétrica 

 

A condutividade elétrica do efluente do FAD apresentou a média de 1737 

µS.cm
-1

 e coeficiente de variação foi de 22,63%, valor considerado alto para a variação 

dos dados. Quanto maior a concentração de íons dissolvidos, maior é a condutividade 

elétrica.  

De acordo com a FUNASA (2014), águas naturais possuem valores de 10 a 

100 µS.cm
-1

, enquanto que para esgoto industrial os valores podem chegar a 1000 

µS.cm
-1

. Os valores do efluente de laticínios se encontram acima destes valores, 
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portanto, a concentração de íons dissolvidos pode ser considerada alta. Para a 

condutividade ocorreram valores discrepantes (Figura 20). Estes, com o menor valor de 

1004 µS.cm
-1 

e os valores mais elevados de 2650 e 2430 µS.cm
-1

.
  

 

 
 Figura 20: Gráfico Boxplot da condutividade. 

 

A condutividade média do SAC foi de 1703 µS.cm
-1

. A média do efluente do 

Flotador de 1737 µS.cm
-1

 semelhante a do SAC. Os dois tratamentos possuem muitos 

íons dissolvidos, no SAC possivelmente isso está relacionado à mineralização da 

matéria orgânica. A figura 21, apresenta uma forte correlação entre a condutividade 

elétrica e os sólidos dissolvidos. 

 

 
Figura 21: Gráfico de correlação entre sólidos dissolvidos e condutividade elétrica do SAC. 
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Observa-se que o comportamento entre os sólidos dissolvidos e a 

condutividade é muito semelhante. Este fato representa que o SAC estudado possui uma 

baixa capacidade de remoção de sólidos dissolvidos.  

O coeficiente de variação de condutividade do SAC foi de 15,66 %, houve uma 

variação média, ou seja, os valores de condutividade se mantiveram relativamente altos 

ao longo da pesquisa. Os valores de condutividade variaram de 1207 a 2202 µS.cm
-1

. A 

condutividade do SAC não apresentou nenhum valor discrepante (Figura 22). 

 

 
  Figura 22: Gráfico Boxplot de condutividade do SAC. 

   

 

5.1.1.4. Cor Aparente 

 

A variável cor aparente média do FAD foi de 185 mgPtCo.L
-1

 com coeficiente 

de variação de 92 %, que pode ser considerado um valor muito alto.  

Azzolini e Fabro (2013) encontraram a média de 83 mgPtCo.L
-1

 na saída do 

flotador de uma indústria de laticínios de Santa Catarina, um valor 55% menor 

comparado ao deste trabalho. 

Os valores observados variaram de 40 a 725 mgPtCo.L
-1

, o qual se destaca na 

Figura 23 como um valor discrepante, assim como o valor de 509 mgPtCo.L
-1

. 
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      Figura 23: Gráfico Boxplot de cor do flotador. 

 

A média da cor aparente do SAC foi de 197 mgPtCo.L
-1

. Assim como no 

flotador, o coeficiente de variação da cor foi muito alta, com valor de 85,97 %. Os 

valores de cor aparente variaram de 25 a 655 mgPtCo.L
-1

. De acordo com a Figura 24, 

inexiste valor discrepante, apesar do elevado intervalo entre o valor mínimo e máximo. 

 

 
Figura 24: Gráfico Boxplot de cor do SAC. 

 

A variável cor aparente apresentou média negativa de remoção de -32,84%, ou 

seja, no efluente de saída do SAC, a cor aumentou em relação ao efluente do FAD. Este 

fato pode ser explicado pela mudança de coloração após a coleta, ao ser coletado, 

decorrido alguns minutos o efluente apresentava uma cor esverdeada, fato que modifica 

a leitura e absorbância em determinado comprimento de onda. Outro fator que pode 

explicar alguns valores de eficiência relativamente baixa seria o acúmulo de lodo no 

fundo do tanque, que no momento da coleta pode ter sido arrastado para a saída do 

tanque.  
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5.1.1.5. Turbidez 

 

A média da turbidez do efluente do flotador foi de 27 UNT com o coeficiente 

de variação de 82,59%. Assim como a cor aparente a turbidez também obteve uma 

variação muito alta nos seus valores observados.  

O valor médio de turbidez está coerente com o valor encontrado por Azzolini e 

Fabro (2013), que apresentaram média de turbidez de 27 UNT na saída do flotador.  

A Figura 25 apresenta um valor extremo de 118 UNT, este foi o maior valor 

medido, enquanto que o valor mínimo foi de 7 UNT. 

 

 
Figura 25: Gráfico Boxplot de turbidez do flotador. 

 

A média de turbidez do SAC foi de 57 UNT. O coeficiente de variação de 

turbidez foi de 150,42 %, um valor muito alto de variação dos dados, fato ratificado 

pelo valor mínimo medido de 7 UNT e pelo valor máximo de 405 UNT. É possível que 

essa disparidade de valores possa ter interferido na normalidade. 

A turbidez apresentou um valor discrepante, que foi o valor máximo de 405 

UNT (Figura 31). 
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    Figura 26: Gráfico Boxplot de turbidez do SAC. 

 

A eficiência média de turbidez foi de -117,42 %. Houve aumento de turbidez 

do efluente do flotador para o efluente do SAC, assim como no parâmetro cor aparente. 

 

5.1.1.6. DQO 

 

A DQO média do FAD foi de 614 mg.L
-1

. Os valores deste parâmetro variaram 

de 198,46 a 1370,50 mg.L
-1

 e o coeficiente de variação foi de 45,45 %, um valor muito 

alto de variação dos dados.  

A média encontrada por Saleh, Campos e Figueiredo (2009), foi de 2.325 

mg.L
-1

 em uma indústria de laticínios de Lavras e é superior a média dos valores do 

efluente deste estudo. O valor observado se aproximou ao por Azzolini e Fabro (2013) 

que foi de 2.187 mg.L
-1

.  

Na Figura 27, existem dois valores de DQO que se diferenciam dos demais, os 

valores de concentração de 1.379 e o de 1.368 mg.L
-1

. 
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Figura 27: Gráfico Boxplot de DQO do flotador. 

  

A variável DQO do SAC apresentou concentração média de 282 mg.L
-1

. O 

coeficiente de variação do SAC foi de 48,30%, acima de 30%, portanto uma variação 

muito alta.  

Os valores de DQO variaram de 85 a 701 mg.L
-1

. A elevada variação também 

se deve a variação advinda do FAD, porém neste parâmetro o SAC promoveu a redução 

da carga orgânica. 

 A Figura 28 apresenta um valor discrepante em relação aos demais, o valor 

máximo de DQO de 701 mg.L
-1

. 

 

 
Figura 28: Gráfico Boxplot de DQO do SAC. 

       

A média de eficiência de remoção de DQO foi de 53,48 %. Esta variável 

apresenta uma considerável remoção de matéria orgânica no SAC. 
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5.1.1.7. Fósforo 

 

A variável fósforo do FAD apresentou uma concentração média de 4,11 mg.L
-

1
. Os valores variaram de 1,46 a 16,86 mg.L

-1
. Seu coeficiente de variação foi de 73,09 

%, valor muito alto de variação dos dados. A Figura 29 denota o valor discrepante de 

16,86 mg.L
-1

, que também é o valor máximo desta variável. 

 

 
Figura 29: Gráfico Boxplot de fósforo total do flotador. 

       

A concentração média do fósforo do SAC foi de 4 mg.L
-1

. O coeficiente de 

variação no SAC foi de 49,94%, que pode ser considerada muito alta.  Os dados de 

fósforo variaram de 2,00 a 12,55 mg.L
-1

. A figura 30 denota o maior valor que foi de 

12,55 mg.L
-1 

como valor discrepante. 

 

 
Figura 30: Gráfico Boxplot de fósforo total do SAC. 
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A eficiência média de remoção do fósforo foi de -10,74 %, o fósforo aumentou 

nas amostras do flotador para as amostras do SAC, ou seja, as plantas não conseguiram 

absorver grande parte desse nutriente advindo do FAD.  

 Newman, Clausen e Neafsey (2000) obtiveram uma remoção de 45% de 

fósforo no tratamento de águas residuárias de leite em estudo com SAC de escoamento 

superficial com substrato constituído de solo. Mendonça et al. (2012) encontraram 

remoções médias de 32,7% para o mesmo tipo de efluente em leitos de fluxo horizontal 

utilizando areia e brita como substrato.  

Nesse caso, recomenda-se uma diminuição da taxa de aplicação do efluente no 

SAC deste estudo para melhorar a eficiência em relação ao fósforo. 

 

5.1.1.8. NTK 

 

A média de NTK do FAD foi de 363,46 mg.L
-1

. Os valores de NTK variaram 

de 89,60 a 1503,60. O coeficiente de variação foi de 81,54 %, variação muito alta. A 

Figura 31 apresenta dois valores discrepantes, de 1022 e de 1503,60 mg.L
-1

 de 

concentração de NTK.  

 

 
Figura 31: Gráfico Boxplot de NTK do flotador. 

      

A concentração média de NTK do SAC foi de 220,66 mg.L
-1

. O coeficiente de 

variação dos dados de NTK foi de 51,28 %, valor muito alto de variação dos dados. O 

NTK variou de 0,00 a 518,00 mg.L
-1

. A figura 32 apresenta os valores de 518,00 e 

453,60 mg.L
-1

 como valores extremos de NTK. 

 

 

(m
g

.L
-1

) 



60 
 

 
    Figura 32: Gráfico Boxplot de NTK do SAC. 

           

A média de eficiência do NTK foi de 22,62 %. O SAC alcançou uma remoção 

de NTK que pode ser considerada razoável. A porcentagem de remoção de NTK do 

SAC deste estudo condiz com a remoção encontrada por Newman, Clausen e Neafsey 

(2000) de 28%. Mendonça et al. (2012) alcançaram remoções médias de 51% em 2 

SACs com substrato de brita e fluxo em batelada, com a utilização de Taboa em um 

SAC e Lírio em outro. 

 

5.1.1.9. Sólidos Totais 

 

Os sólidos Totais do FAD apresentaram a média de 1637,37 mg.L
-1

. Os valores 

destes sólidos variaram entre 1007,50 a 2332,50 mg.L
-1

. O coeficiente de variação foi 

de 18,49%, que pode ser considerado um valor médio de variação. Desta forma, os 

sólidos totais não apresentaram nenhum valor discrepante (Figura 33). 

 

 
   Figura 33: Gráfico Boxplot de sólidos totais do flotador. 
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A concentração média dos Sólidos Totais do SAC foi de 1382,05 mg.L
-1

. O 

coeficiente de variação dos sólidos totais foi de 17,25 %, que pode ser considerada 

mediana. Os sólidos totais variaram de 1010,00 a 2037,50 mg.L
-1

. Os dados de sólidos 

totais não apresentaram valores discrepantes (Figura 34). 

 

 
   Figura 34: Gráfico Boxplot de sólidos totais do SAC. 

       

A média de eficiência de remoção dos sólidos totais foi de 14,55 %. 

 

5.1.1.10. Sólidos Dissolvidos 

 

Os sólidos dissolvidos do FAD apresentaram a média de 1596,54 mg.L
-1

. Os 

dados variaram de 965,5 a 2304,5 mg.L
-1

 com o coeficiente de variação de 19,14 %, 

considerada uma variação média de dados. Os sólidos dissolvidos também não 

apresentara nenhum valor discrepante em relação aos demais como mostra a Figura 35. 

 

 
Figura 35: Gráfico Boxplot de sólidos dissolvidos do flotador. 
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Os sólidos dissolvidos do SAC obtiveram uma concentração média de 1358,40 

mg.L
-1

. O coeficiente de variação dos sólidos dissolvidos foi de 17,68%, a variação dos 

dados foi mediana. Os dados de sólidos dissolvidos variaram de 1000,00 a 2019,50 

mg.L
-1

. De acordo com a Figura 36, não houve nenhum dado discrepante. 

 

 
    Figura 36: Gráfico Boxplot de sólidos dissolvidos do SAC. 

        

A média de eficiência de remoção dos sólidos dissolvidos foi de 13,83 %. 

SACs compostos de meio filtrante por britas não retém muitos sólidos dissolvidos, 

apenas a matéria orgânica degradada e os compostos absorvidos pelas raízes das 

plantas. 

 

5.1.1.11. Sólidos Suspensos 

 

A concentração média sólidos suspensos do FAD foi de 40,83 mg.L
-1

. Os 

valores destes tipos sólidos variaram de 1 a 76 mg.L
-1

. O coeficiente de variação foi de 

45,82%, considerada muito alta. Os sólidos dissolvidos não apresentaram nenhum valor 

discrepante em relação aos demais como apresentado na Figura 37. 
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Figura 37: Gráfico Boxplot de sólidos suspensos do flotador. 

 

Os sólidos suspensos apresentaram uma concentração média de 23,65 mg.L
-1

.  

O coeficiente de variação dos sólidos suspensos do SAC foi de 68,72 %, houve 

uma alta variabilidade dos dados. Os sólidos suspensos variaram de 0,00 a 75,00 mg.L
-

1
. 

Na Figura 38, é possível observar que o valor máximo foi o valor discrepante. 

 

 
Figura 38:Gráfico Boxplot de sólidos suspensos do SAC. 

 

A média de eficiência de remoção dos sólidos suspensos foi de 18,17 %.  

Newman, Clausen e Neafsey (2000) obtiveram uma elevada remoção nos sólidos 

suspensos, cerca de 90%. Tunçsiper, Drizo e Twohig (2015) também obtiveram alta 

remoção em seu estudo com SAC, as remoções foram gradativas ao longo de 4 anos, de 

67%, 84%, 98% e 94%, respectivamente. O SAC utilizado foi de fluxo horizontal e 

escoamento subsuperficial com meio filtrante de cascalho.  
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Um fato a ser considerado para essas altas remoções encontradas pelos estudos 

citados é que eles utilizaram o SAC como tratamento primário, geralmente em 

tratamentos primários a remoção é mais elevada do que no caso deste estudo, em que o 

tratamento é secundário. 

 

5.1.1.12. Normalidade 

 

Com relação a normalidade dos dados do FAD para a construção das cartas de 

controle, as variáveis alcalinidade, pH, sólidos totais, sólidos dissolvidos e sólidos 

suspensos apresentaram p-valor acima de 0,05, ou seja, são dados que apresentam 

normalidade.  

Para as variáveis condutividade elétrica, cor aparente, turbidez, DQO, fósforo e 

NTK, obtiveram p-valor abaixo de 0,05. Neste caso, realizaram-se as transformações 

por meio de Box-Cox ou de Logaritmo para geração das cartas de controle. 

Quanto a autocorrelação das variáveis deste estudo, não houve nenhuma que 

indicasse dependência de dados para o efluente do FAD.  

Com relação a normalidade dos dados do SAC, as variáveis que apresentaram 

p-valor abaixo de 0,05 foram a turbidez, DQO e NTK. As demais variáveis 

apresentaram p-valor acima de 0,05. As variáveis não normais foram submetidas a 

transformações por Box-Cox ou logarítmicas. 

A autocorrelação foi detectada para o pH e para cor aparente dos dados do 

SAC, porém com as transformações relativas a normalidade a autocorrelação foi 

eliminada. 

 

5.2. Cartas de Controle 

 

As cartas de controle foram utilizadas neste estudo para avaliar o SAC quanto a 

sua operação, determinando mudanças e pontos anormais em um gráfico. Também, 

permite avaliar características do processo quanto a sua normalidade baseada em 

critérios. 
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5.2.1. Flotador por Ar Dissolvido 

 

5.2.1.1. Alcalinidade 

 

O gráfico de medida individual de Shewart é apresentado para a alcalinidade 

do FAD na Figura 39. 

 

 
       Figura 39: Gráfico de medida individual de Shewhart da alcalinidade do flotador. 

 

Ao observar a Figura 38, notou-se que a alcanidade saiu de controle devido a 

primeira coleta, que apresentou valor maior que o limite de 3 vezes o desvio padrão 

(teste 1). Isto pode indicar algum problema no processo industrial da indústria de 

laticínio e/ou no sistema de FAD. 

O valor apresentado na primeira coleta de alcalinidade ficou muito acima dos 

valores apresentados ao longo do tempo, tanto que no gráfico de Boxplot, esse valor foi 

de 772 mg.L
-1

, que
 
foi o valor discrepante de todo o período de análises.  

Para os demais testes, não foram confirmadas extrapolações, tanto para o teste 

2, em que 2 de 3 pontos são maiores do que 2 vezes o desvio padrão, quanto para o teste 

3, no qual  6 pontos consecutivos aumentam ou diminuem. 

Inicialmente, os pontos seguiram uma ordem aleatória, porém os últimos 

pontos seguiram abaixo da média central. 

A Figura 40 mostra o gráfico de controle para a alcalinidade do SAC. 

 

 

(m
g

.L
-1

) 



66 
 

 
Figura 40: Gráfico de medida individual de Shewhart de alcalinidade do SAC. 

 

O comportamento da alcalinidade do SAC ocorreu de forma não aleatória, com 

a tendência da maior parte dos pontos se concentrarem próximos à média central. 

A hipótese do teste 1 foi constatada, pois a 1ª e a 4ª coleta ultrapassaram o 

limite de controle. Os pontos que ultrapassaram os limites de controle foram os valores 

máximo de 1798,8 mg.L
-1

 e mínimo de 150,4 mg.L
-1

, já denotado pelo gráfico Bloxplot 

como discrepantes (Figura 17). O SAC não foi capaz de minimizar a carga de entrada na 

1ª coleta, pois a água residuária na entrada apresentava a hipótese 1 para o mesmo ponto 

(Figura 39) com forte tendência de redução de alcalinidade para os pontos subjacentes. 

Já os testes 2 e 3 não confirmaram as suas respectivas hipóteses (Figura 39). 

 

5.2.1.2. pH 

 

A Figura 41 apresenta o gráfico individual de Shewart para o pH do FAD. 

 

 
Figura 41: Gráfico de medida individual de Shewhart do pH do flotador. 
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O pH se comportou de forma aleatória até a décima oitava semana de análise, a 

partir da coleta 19 os dados ficaram abaixo da média central. Por meio da Figura 40, foi 

observado que o pH se encontra dentro dos limites de controle do teste 1. Já para o teste 

2, foi confirmado que dois de 3 pontos consecutivos foram maiores que 2 vezes o 

desvio padrão. A coleta 11 e 12 obtiveram o mesmo valor alto de pH de 6,3 para o 

efluente do FAD. Algum resíduo líquido mais alcalino do processo produtivo da 

indústria, pode ter sido agregado aos efluentes destinados à ETE e ter elevado o pH do 

FAD ou pode ter ocorrido uma demora para correção do pH. 

A hipótese do teste 3 não se confirmou, ou seja, 6 pontos consecutivos não 

cresceram ou decresceram. 

Os dados de pH do SAC não apresentaram normalidade, mesmo com as 

transformações Box-Cox e logarítmas, desta forma, os valores medidos no SAC foram 

analisados. Verificou-se que o menor valor de pH, que diferia muito dos dados 

restantes, estava causando este problema com o agravo da autocorrelação positiva. 

 Assim, para permitir a análise do conjunto de dados, ele foi retirado. 

A partir disto, os valores apresentaram normalidade e a autocorrelação foi 

negativa.  Mesmo assim, a hipótese 1 foi confirmada, pois a 10ª e a 26ª coleta 

ultrapassaram o limite de controle estatístico, com os valores de 7,41 e 7,18 

respectivamente. As hipótese 2 e 3 não foram constatadas pelos testes estatísticos 2 e 3 

(Figura 42). 

 

 
Figura 42: Gráfico de medida individual de Shewhart do pH do SAC. 
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O comportamento do pH se deu de forma não aleatória.  Em comparação com a 

faixa de pH de entrada no sistema SAC, percebe-se que houve um aumento significativo 

dos valores de pH com proximidade da faixa de pH entre 7,0 e 7,6. 

 

5.2.1.3. Condutividade Elétrica 

 

Os dados da condutividade do efluente do flotador não apresentaram 

normalidade, desta forma, foi realizada transformação logarítma para a elaboração do 

gráfico de controle. 

A condutividade se comportou de forma não aleatória nas 4 primeiras coletas, 

logo após, a distribuição dos valores ocorreu aleatoriamente.  

A hipótese do teste 1 não se confirmou, os dados ficaram dentro dos limites 

estatísticos de controle. Já no teste 2, de acordo com a Figura 43, houve 2 pontos 

consecutivos maiores que 2 vezes o desvio padrão, os dados da segunda e terceira 

coleta. A hipótese do teste 3 não foi constatado. 

 

 
Figura 43: Gráfico de medida individual de Shewhart de condu- 

tividade do flotador. 

 

Os dados de condutividade do SAC se dispuseram de forma aleatória, porém 

com uma tendência a elevação no nível de processo. 

Para a variável condutividade do SAC, pelo teste 1, a hipótese de valores 

maiores que o limite de 3 vezes o desvio padrão não foi constatada, assim como o teste 

2 e o teste 3 também não se confirmaram (Figura 44). 
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        Figura 44: Gráfico de medida individual de Shewhart de condutividade do SAC. 

 

A condutividade se encontra em controle estatístico de acordo com os 3 testes 

realizados. 

 

5.2.1.4. Cor Aparente 

 

Os dados de cor aparente não apresentaram normalidade, para a construção do 

gráfico de controle foi realizada a transformação por meio do Box-Cox. 

Para o teste 1, confirmou-se a hipótese dos dados estarem fora do controle 

estatístico, a 7ª coleta do efluente extrapolou o limite de 3 vezes o desvio padrão. 

Observou-se que o valor da coleta 7 é o menor valor de cor aparente encontrado, com 

valor de 40 mgPtCo.L
-1

, enquanto os outros valores medidos estão acima de 60 

mgPtCo.L
-1

. A hipótese do teste 2 também foi confirmada, a primeira e a segunda coleta 

excederam 2 vezes o desvio padrão, os valores são de 509 e 427 mgPtCo.L
-1

. A hipótese 

3 não foi detectada pelo teste estatístico conforme a Figura 45.  
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           Figura 45: Gráfico de medida individual de Shewhart de cor  

                               aparente do flotador. 

  

Por meio da Figura 45, é possível constatar que houve deslocamento no nível 

do processo após a 5ª coleta. Este comportamento foi detectado pelo fato de que até a 5ª 

coleta os valores de cor estavam elevados, logo após, os valores de cor começaram a 

cair, algum procedimento foi realizado que o FAD elevasse sua eficiência. A partir da 

15ª semana de análise, a cor aparente passou a se comportar de forma aleatória.  

A cor aparente do SAC não se comportou de forma aleatória, a maior parte dos 

pontos se posicionou abaixo da média central. 

A Figura 46 aponta a 2ª e a 26ª coleta ultrapassando o limite superior do 

gráfico de controle, desta forma confirma-se a hipótese do teste 1. Os pontos de coleta 

fora de controle são os maiores valores de cor medidos, 613 e 655 mgPtCo.L
-1

 

respectivamente. Estes podem estar fora de controle por apresentaram valores distintos 

do restante dos dados, o maior valor sequencial foi de 380 mgPtCo.L
-1

, quase metade 

dos valores que atendem a hipótese 1.  

A 2ª coleta pode estar relacionada a entrada do SAC devido a tendência de 

aumento dos valores no início de monitoramento do tratamento (Figura 46). 
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Figura 46: Gráfico de medida individual de Shewhart de cor do SAC. 

 

A hipótese 2 não foi confirmada. Porém a hipótese 3 é confirmada no gráfico 

da Figura 46. A partir da 20ª coleta ocorreu uma elevação gradativa da cor aparente, que 

pode ter ocorrido por acúmulo de material no fundo do tanque do SAC. 

 

5.2.1.5. Turbidez 

 

Os dados passaram pela transformação de Box-Cox para a correção da 

normalidade. 

Os dados de turbidez não ultrapassaram os limites de controle, portanto a 

hipótese 1 não foi confirmada. A 12ª e 13ª coleta confirmaram a hipótese do teste 2. Os 

respectivos valores foram de 7 e 8 UNT, que são os menores valores medidos. Foram 

detectados por serem distintos dos demais e por serem duas coletas consecutivas. Na 

Figura 47, não foi constatado o teste 3. 

 

 
       Figura 47: Gráfico de medida individual de Shewhart de turbidez do flotador. 
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A turbidez obteve um comportamento de forma não aleatória, determinado por 

um deslocamento de nível a partir da 12ª coleta, em que ocorre valores de turbidez com 

uma tendência de aumento. 

Não houve normalidade para os dados de turbidez do SAC, todas as 

transformações possíveis foram realizadas. Para viabilizar a análise do conjunto dos 

pontos foi retirado o ponto extremo superior e o ponto inferior, valores que diferem 

muito dos valores medidos.  

Desta forma, com a transformação Box-Cox foi obtida a normalidade. A 

retirada dos valores permitiu eliminar a autocorrelação. 

Assim, o comportamento da turbidez apresentou-se de forma aleatória. A 

hipótese 1, 2 e 3 não foram confirmadas. (Figura 48). A variável está sob controle 

estatístico.  

  

 
Figura 48: Gráfico de medida individual de Shewhart de turbidez do SAC. 

 

5.2.1.6. DQO  

 

A transformação dos dados de DQO por meio do Box-Cox foi realizada para a 

concepção da carta de controle, pois não foi constatada normalidade. 

Os dados de DQO se comportaram de maneira aleatória com tendência à 

estratificação, exceto na coleta 25.  A 25ª coleta ultrapassou o limite de controle do teste 

1, segundo a Figura 49 . Este ponto fora de controle se refere ao valor de 198 mg.L
-1

, o 

menor valor de DQO encontrado, que extrapola os valores das coletas próximas.  A 

coleta 24 foi de 368 mg.L
-1

 e a coleta 26 de 420 mg.L
-1

. No ponto 25, o FAD foi mais 
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eficiente durante o período de análise para esta variável. As demais hipóteses não foram 

confirmadas pela carta de controle.   

 

 
  Figura 49: Gráfico de medida individual de Shewhart de DQO do flotador. 

 

A transformação dos dados por meio de Box-Cox foi necessária para os dados 

de DQO do SAC, pois não houve normalidade. 

A DQO do SAC se dispôs de forma aleatória como mostra a Figura 50, a maior 

parte dos pontos se concentraram próximos à média central, com tendência de 

estratificação. 

 

 
Figura 50: Gráfico de medida individual de Shewhart de DQO do SAC. 

 

A hipótese 1 não foi confirmada pelo gráfico de controle, nem a segunda e a 

terceira hipótese. Os dados encontram-se sob controle estatístico. 
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O controle condiz com resultados encontrados por Cardoso e Costanzi (2015) 

no tratamento de efluente de laticínios por um SAC híbrido, nenhum das 3 hipóteses foi 

confirmada para DQO. 

 

5.2.1.7. Fósforo 

 

Houve transformação dos dados de fósforo do FAD pelo Box-Cox, pois esses 

não apresentaram normalidade. 

Nos dois primeiros meses de coleta os dados não se comportaram de maneira 

aleatória, porém nas coletas seguintes houve aleatoriedade dos pontos. A análise de 

fósforo apresentou controle estatístico dos dados, não ocorreu confirmação de nenhuma 

das 3 hipóteses estatísticas como mostra a Figura 51.  

  

 
      Figura 51: Gráfico de medida individual de Shewhart de fósforo total do flotador. 

 

O parâmetro fósforo do SAC necessitou da transformação do Box-Cox para 

corrigir a normalidade dos dados.  

O gráfico da Figura 52 apresentou um comportamento não aleatório dos dados 

de fósforo. 
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Figura 52: Gráfico de medida individual de Shewhart de fósforo total do SAC. 

 

Um ponto da 10ª coleta ultrapassou o limite de controle, portanto foi 

confirmada a hipótese 1. O valor que extrapolou o limite foi o menor valor encontrado 

de 2 mg.L
-1

 de fósforo.  

A hipótese 2 também foi constatada, pois 2 de 3 pontos atingiram o valor maior 

que 2 vezes o desvio padrão do fósforo, os dois valores foram os mais baixos de 2 mg.L
-

1
 e 2,14 mg.L

-1
.  

Estes pontos aparecem na Figura 51, entrada do SAC com uma mudança 

brusca de nível, o que pode explicar a validação das hipóteses 1 e 2. A hipótese 3 não se 

confirmou. 

Para Cardoso e Costanzi (2015), os dados estiveram sob controle estatístico, 

não confirmando as 3 hipóteses e o gráfico de fósforo se comportou de forma aleatória. 

 

5.2.1.8. NTK 

 

Os dados brutos de NTK do FAD não apresentaram normalidade, então foram 

transformados por Box-Cox. 

Os dados de NTK apresentaram uma tendência de elevação dos valores ao 

longo do período amostral.  

A hipótese 1 foi confirmada, ou seja, não está dentro dos limites de 3 devios 

padrões, assim como na análise de DQO, a 25ª coleta  (Figura 53), ultrapassou o limite 

superior da carta de controle estatístico 
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  Figura 53: Gráfico de medida individual de Shewhart de NTK do flotador. 

 

O valor do ponto 25 foi de 89,6 mg.L
-1

, o menor valor de NTK encontrado no 

FAD.  As hipóteses 2 e 3 não foram confirmadas. 

Os dados de NTK do SAC não se comportaram de forma aleatória. 

A hipótese 1 foi ratificada, pois na 6ª coleta o ponto ultrapassou o limite de 

controle do gráfico da Figura 54. 

 

 
Figura 54: Gráfico de medida individual de Shewhart de NTK do SAC. 

 

A coleta 6 configura o valor mais elevado de NTK do período amostral de 518 

mg.L
-1

, este valor foi apontado pelo Boxplot como discrepante em relação aos demais. 

Não houve confirmação das hipóteses 2 e 3 pelos seus respectivos testes. 
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Os resultados diferem dos encontrados por Cardoso e Costanzi (2015), no qual 

o NTK encontra-se em controle estatístico e os dados do gráfico de processo estiveram 

dispostos aleatoriamente. 

 

5.2.1.9. Sólidos Totais 

 

As primeiras 6 coletas se apresentaram abaixo da média central dos dados do 

FAD. A partir da 11ª coleta houve um deslocamento de nível do processo, indicando 

alguma mudança no processo. Na 21ª coleta ocorreu outro deslocamento de nível 

(Figura 55).  

 

 
     Figura 55: Gráfico de medida individual de Shewhart de sólidos totais do flotador. 

 

Esta mudança de nível se refere a uma mudança de valor na 11ª coleta de 

1007,5 mg.L
-1

 para uma valor muito elevado na 12ª coleta de 2332,5 mg.L
-1

, este foi o 

maior valor de sólidos totais após o tratamento por FAD. Na 21ª coleta ocorre um fato 

similar, a partir do valor de 1387,5 para o valor de 1980,0 mg.L
-1

. 

A análise de sólidos totais apresentou-se sob controle estatístico. Para os 3 

testes realizados, nenhuma das hipóteses foi confirmada. 

Os sólidos totais do SAC mostraram um comportamento aleatório com ligeira 

tendência à ordem crescente de processo. 

A hipótese 1 foi constatada, o ponto da 19ª coleta ultrapassou o limite de 3 

vezes o desvio padrão dos dados de sólidos totais. O valor fora de controle foi o maior 
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valor de sólidos totais de 2037,5 mg.L
-1

. A Figura 56 mostra que a hipótese 2 e 3 não 

foram confirmadas. 

 

 
          Figura 56: Gráfico de medida individual de Shewhart de sólidos totais do SAC. 

 

5.2.1.10. Sólidos Dissolvidos 

 

O comportamento dos dados de sólidos dissolvidos do FAD foi semelhante ao 

dos sólidos totais. Inicialmente os valores ficaram abaixo da média central, enquanto 

que na 11ª e 21ª coletas ocorreram os deslocamentos de nível e os 5 últimos pontos 

ficaram acima da média central.  

O deslocamento de nível da 11ª coleta ocorre no valor de 965,5 mg.L
-1

 e 

aumenta, na 12ª coleta, para o maior valor de sólidos dissolvidos que foi de 2304,5 

mg.L
-1

. Para a 21º coleta o valor foi de 1355,5 mg.L
-1

 para o valor de 1940 mg.L
-1

. 

Assim como os sólidos totais, os sólidos dissolvidos também não confirmaram 

nenhuma das 3 hipóteses avaliadas, estes sólidos encontram-se sob controle estatístico 

(figura 57). 

 

 

(m
g

.L
-1

) 



79 
 

 
  Figura 57: Gráfico de medida individual de Shewhart de sólidos dissolvidos do 

 flotador. 

 

Obteve-se um comportamento aleatório nos sólidos dissolvidos do SAC com 

uma leve tendência à elevação no nível do processo, semelhante aos sólidos totais. 

A hipótese 1 foi confirmada de acordo com a Figura 58, o ponto da 19ª coleta 

extrapolou o limite de controle de 3 desvios padrão. O maior valor de sólidos 

dissolvidos de 2019,50 mg.L
-1

 ultrapassou o limite estatístico.  

 

 
     Figura 58: Gráfico de medida individual de Shewhart de sólidos dissolvidos  

     do SAC. 
 

A hipótese 2 não foi confirmada, assim como o teste 3. 
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5.2.1.11. Sólidos Suspensos 

  

Os sólidos suspensos do FAD se comportaram de maneira aleatória em seus 

pontos observados, com tendência à estratificação. Os sólidos suspensos não 

apresentaram nenhuma confirmação dos 3 testes avaliados, portanto se encontram em 

controle estatístico, assim como os demais sólidos (Figura 59). 

 

 
       Figura 59: Gráfico de medida individual de Shewhart de sólidos suspensos  

       do flotador. 

 

Os sólidos Suspensos do SAC se comportaram de forma não aleatória. 

Nos sólidos suspensos, o ponto que ultrapassou os limites de controle foi o da 

1ª coleta, portanto a hipótese 1 foi confirmada. O valor de 75 mg.L
-1

 da 1ª coleta foi o 

maior valor de sólidos suspensos do SAC. 

Assim como nos sólidos anteriores, as hipóteses 2 e 3 não foram confirmadas 

pelo gráfico de controle da Figura 60. 
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          Figura 60: Gráfico de medida individual de Shewhart de sólidos suspensos 

                      do SAC. 

 

5.4. Índice de Capacidade de Processo 

 

Os índices de capacidade são utilizados para mencionar resultados de um 

processo relacionandos-os com limites de especificação. Os índices de cp e cpk, 

informam como o processo poderá agir no futuro, enquanto os índices de performance 

Pp e Ppk informam como o processo agiu no passado ou está agindo no momento. 

A Tabela 8 apresenta os resultados dos índices de capacidade aplicados aos 

parâmetros.  

 

Tabela 8: Índice de capacidade e performance do processo. 

Parâmetro Cp Cps Cpk Pp Pps Ppk 

pH 3,44 - 2,90 2,47 - 2,08 

DQO - - - - 0,27 0,27 

Fósforo - - - - 0,12 0,12 

NTK - -0,71 -0,71 - -0,59 -0,59 

Sólidos Suspensos - 4,00 4,00 - 2,69 2,69 

 

Ao analisar a Tabela 8, observa-se que a variável pH é capaz de atender a 

exigência de lançamento de efluentes, seja no passado, presente com os índices de Pp e 

Ppk, ou futuro com Cp e Cpk, respeitando os limites entre 5 e 9. A especificação se 

refere ao CONAMA 430/11 de lançamento de efluentes. 

Porém, a DQO não foi capaz de atender o limite de especificação, pois os 

índices ficaram abaixo de 1. Isto indica a necessidade de um tratamento complementar 

 
(m

g
.L

-1
) 



82 
 

para atendimento da legislação quanto a este parâmetro. Especificação referente ao 

CONSEMA 128/06. 

A variável fósforo também não foi capaz de respeitar o limite de lançamento 

especificado de 4 mg.L
-1

 (CONSEMA 128/06), ou seja, os índices ficaram abaixo de 1, 

assim como os de DQO. 

Os índices de NTK abaixo de 1, indicaram que o NTK não foi capaz de atender 

a especificação de 20 mg.L
-1

 de lançamento de efluentes (CONSEMA 128/06). 

A análise de sólidos suspensos obtiveram um índice acima de 1,31, ou seja, o 

SAC para os sólidos possuem capacidade de atender a especificação de lançamento de 

efluentes de 155 mg.L
-1

 (CONSEMA 128/06).  

 

5.5. Coleta Composta (perfil) 

 

5.5.1. Perfil 1 

 

Para avaliar melhor o processo de tratamento do SAC, foram realizados dois 

perfis de acordo com o tempo de detenção hidráulico inicial de aproximadamente 3 dias. 

Portanto, o primeiro perfil foi avaliado nos dias 23, 24 e 25 de agosto de 2016, nos 

horários de 8h, 11h, 14h e 17h. As análises realizadas foram de cor aparente, turbidez, 

DQO, pH, condutividade e oxigênio dissolvido. 

A Figura 61 apresenta o perfil do FAD e do SAC ao longo dos 3 dias para a 

análise de turbidez.  

 



83 
 

 
Figura 61: Gráfico dos resultados do perfil para a turbidez. 

 

Na maior parte do tempo, o flotador apresentou valores menores de turbidez do 

que os medidos no SAC, exceto no 3º dia no horário das 11h e das 17h de coleta. É 

perceptível que no 3º dia de coleta, os valores medidos de SAC são menores em relação 

aos dias anteriores.  

Este fato pode ser explicado pelo monitoramento do sistema ter sido realizado 

de forma similar ao Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) do SAC, cujo valor 

corresponde a 3 dias, ou seja, os resultados podem ter sido estabilizados, no tempo em 

que o tratamento está completo. A eficiência de turbidez foi de 50% às 11:00 h e de 

76% às 17:00 h. Os demais resultados foram de acréscimo nos valores de turbidez do 

flotador para o SAC. 

A Figura 62 apresenta o gráfico de cor aparente de coleta do perfil. 
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Figura 62: Gráfico dos resultados do perfil para a cor. 

 

Para a variável cor aparente, também é notável o decaimento dos valores ao 

final do 3º dia de coleta. No horário de 11:00 h do 3º dia houve uma eficiência de 8% e 

no horário das 17:00 h a eficiência foi de 67%. As demais coletas registraram aumento 

nos valores de cor do efluente do SAC.  

A Figura 63 mostra o gráfico de DQO com os dados do perfil para os 3 dias de 

coleta. 

 
Figura 63: Gráfico dos resultados do perfil para a DQO. 

                        

O gráfico de perfil de DQO constata que para esta variável o SAC funcionou 

adequadamente. Para quase todas as coletas, os valores de DQO provenientes do SAC 
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foram menores do que os valores do efluente advindo do flotador, apenas na primeira 

coleta, a DQO do SAC estava acima da DQO do flotador, com valor de saída do SAC 

de 1213 mg.L
-1

. Este fato corrobora para explicar a variação do perfil ao longo do TDH 

da cor aparente e turbidez. 

 A maior eficiência de remoção ocorreu no 3º dia de coleta, no horário das 

14:00 h com uma eficiência de 64% de remoção de matéria orgânica.  

O gráfico do perfil de pH está representado na Figura 64. 

 

 
Figura 64: Gráfico dos resultados do perfil para o pH. 

 

O pH do efluente do FAD em todas as coletas apresentou valores menores do 

que os valores de pH do SAC. A média de pH do FAD foi de 6,19 com desvio padrão 

de ± 0,37. A média do pH do SAC foi de 8,08 com desvio padrão de ± 0,26, 1 unidade 

logarítma acima da neutralidade. 

Estes valores diferem das médias encontradas durante o período total de 

análises, que foram de 5,59 para o FAD e 7,30 para o SAC, ressaltando que houve um 

baixo coeficiente de variação para ambos. 

A condutividade elétrica está representada no gráfico da Figura 65. 
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Figura 65: Gráfico dos resultados do perfil para a condutividade elétrica. 

 

A condutividade elétrica dos 2 efluentes apresentam valores semelhantes em 

todas coletas. A média de condutividade do FAD foi de 1.637 µS.cm
-1

 e a do SAC foi 

de 1.616 µS.cm
-1

. Os valores apresentam uma ligeira diferença das coletas do período 

total de análises em que a média do FAD foi de 1.736 µS.cm
-1

 e a do SAC de 1.703 

µS.cm
-1

. 

Este fato corrobora com a baixa remoção de sólidos dissolvidos do sistemas 

SAC apresentada neste estudo. 

O oxigênio dissolvido do efluente do FAD foi de 0,7 mg.L
-1

 e do efluente de 

saída do SAC foi de 0,8 mg.L
-1

. 

Ao passar no meio filtrante, o efluente aumenta a concentração de oxigênio 

para valores próximos a 6 mg.L
-1

. Logo após, ocorre o consumo de oxigênio no leito 

submerso devido a reações bioquímicas e chega a 0,8 mg.L
-1

 de O2. 

 

5.5.2. Pefil 2 

 

O perfil foi realizado dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2016, nos horários de 9h 

e 15h com redução na taxa de irrigação que passou a ter a vazão de dimensionamento 

próxima de 132 L.d
-1

. As variáveis analisadas foram idênticas ao perfil anterior. 

A Figura 66 mostra o gráfico de cor aparente do perfil realizado. 
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No primeiro dia de coleta, houve aumento da cor aparente do flotador para o 

efluente de saída do SAC em cerca de 115% no horário das 9:00 h, sendo estabilizado 

no segundo horário com um aumento de 0,84%, praticamente o mesmo valor para os 

dois efluentes. Já no segundo dia de coleta, ocorreu uma eficiência de remoção de 42% 

no horário das 9:00 h e 20% no horário das 15:00 h. No terceiro dia, as eficiências 

foram de 34 e 68%, respectivamente.  

O gráfico da Figura 67 apresenta os dados de turbidez do 2º perfil. 

 

 
Figura 67: Gráfico dos resultados do segundo perfil para a turbidez. 
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Figura 66: Gráfico dos resultados do segundo perfil para a cor. 
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A turbidez se comportou de forma semelhante a cor aparente. No início do 

monitoramento houve aumento nos valores de turbidez do flotador para o SAC de 182% 

às 9:00 h e 18% às 15:00 h. Já no 2º dia, houve eficiência de remoção de 45% às 9:00 h 

e de 46% às 15:00 h. No 3º também houve eficiência de remoção, de 41% e de 73%, 

respectivamente.  

A Figura 68 apresenta os dados de DQO do perfil coletado. 

 

 
Figura 68: Gráfico dos resultados do segundo perfil para a DQO. 
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Figura 69: Gráfico dos resultados do segundo perfil para o pH. 

 

Os valores de pH ficaram abaixo do valor apresentado no 1º perfil analisado. A 

média dos valores do pH do FAD foi de 5,05, enquanto que o valor médio do 1º perfil 

foi de 6,19.  

A média dos valores do pH do SAC foi de 7,43, valor com tendência à 

neutralidade. Os valores de pH do 2º perfil foram reduzidos em relação à media do 1º 

perfil de 8,08. Este fato é importante para correção do pH visando tratamento 

complementar ou lançamento do efluente na forma de disposição por diluição em 

corpos d´ água. 

A Figura 70 mostra o gráfico referente as coletas do 2º perfil de condutividade 

elétrica. 

 
              Figura 70: Gráfico dos resultados do segundo perfil para a condutividade elétrica. 
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Os valores de condutividade elétrica do 2º perfil também foram semelhantes 

entre si. A média apresentada de condutividade do FAD foi de 1840 µS.cm
-1

, valor 

ligeiramente maior do que o valor do 1º perfil de 1637 µS.cm
-1

. A média de 

condutividade do SAC foi de 1693 µS.cm
-1

, valor semelhante ao valor do 1º perfil de 

1616 µS.cm
-1

. 

O oxigênio dissolvido medido do FAD foi de 0,8 mg.L
-1

 e o oxigênio 

dissolvido da saída do SAC foi de 0,6 mg.L
-1

. 

A observação dos perfis ratificou que o efluente do flotador proporciona uma 

variação elevada de dados em relação aos parâmetros analisados. Principalmente 

durante o período da tarde em que os valores de cor aparente, turbidez e DQO 

apresentam aumento. As coletas pontuais do SAC não refletem o tratamento da alta 

carga que recebe do dia anterior.   

A tabela 9 apresenta o coeficiente de variação do FAD dos perfis 1 e 2, 

representando a variação muito alta dos dados coletados.  

 

   Tabela 9: Coeficiente de variação do FAD dos perfis 1 e 2. 

  

Perfil 1 FAD   

Coeficiente de 

Variação (%) 

Perfil 2 FAD 

Coeficiente de 

Variação (%) 

Cor Aparente 37,73 53,62 

Turbidez 40,51 33,39 

DQO 45,47 136,47 

pH 5,94 11,15 

Condutividade 15,23 7,29 

 

5.6. Hidrograma 

 

 Os hidrogramas foram produzidos com as vazões medidas em relação ao 

tempo. Os hidrogramas foram construídos ao longo do período experimental, foram 

produzidos 5 hidrogramas, do lado A e do lado B, exceto no 1º e 4º hidrograma em que 

só foi possível medir um dos lados por questões operacionais. 

  

5.6.1. Hidrograma 1 

 

No primeiro hidrograma (Figura 71), o pico de vazão ocorre aos 2 minutos de 

medição com 260 L.h
-1

 de vazão, ou seja, neste período ocorre o maior volume de saída 
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de efluente. Ao decorrer do tempo o volume diminui gradativamente. O volume total de 

efluente medido foi de 27,84 litros em 35 minutos de medição.  

 

 
Figura 71: 1º hidrograma de saída do SAC. 

 

5.6.2. Hidrograma 2 

 

O hidrograma do lado A apresenta o seu pico de vazão a 1 minuto e 30 

segundos, de forma similar ao lado B (Figura 72). A vazão do pico foi de 262 L.h
-1

 para 

o hidrograma A e de 276 L.h
-1

 no hidrograma B. Nota-se um comportamento diferente 

dos hidrogramas A e B para o 1º hidrograma medido, pois a vazão de efluente do SAC 

não cai gradativamente, existe uma variação ao longo do decaimento. Estas variações 

nas vazões da 2ª medição podem estar relacionadas ao sifonamento gradual do sistema 

que mantém uma vazão pequena residual a qual foi constatada e medida a partir destes 

hidrogramas. Isto provocou um aumento de volume dos hidrogramas A e B em relação 

ao 1° hidrograma. Os volumes medidos foram de 36,85 litros e 38,23 litros para o 

Hidrograma A e B, respectivamente. 
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      Figura 72: 2º hidrograma de saída do SAC. 

    

5.6.3. Hidrograma 3 

 

O pico de vazão do hidrograma A ocorre a 1 minuto e 30 segundos, já no 

hidrograma B, o pico ocorre a 1 minuto (Figura 73). A vazão do pico do hidrograma A 

foi de 386 L.h
-1

, enquanto a vazão de pico do hidrograma B foi de 262 L.h
-1

. O 

hidrograma B atinge o pico mais rapidamente. A diferença de comportamento das 

vazões permanece nos dois hidrogramas medidos, fato que já era esperado devido ao 

posicionamento de cada sistema de irrigação. O hidrograma A apresenta uma elevação 

de vazão aos 41 minutos, similar ao apresentado anteriormente na segunda medição.  
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       Figura 73: 3º hidrograma de saída do SAC. 

    

O volume resultante do hidrograma A foi de 37,89 litros e o volume do 

hidrograma B foi de 39,95 litros. O volume da 3º medição foi ligeiramente superior ao 

da 2ª medição. 

 

5.6.4. Hidrograma 4 

 

Na 4ª medição, o pico de vazão ocorreu a 1 minuto com 290 L.h
-1

 de vazão 

(Figura 74). Novamente há insconstâncias nos valores de vazão, na qual ocorre uma 

elevação significativa aos 16 minutos, em que aos 15 minutos a vazão foi de 7 L.h
-1

 e 

passou para 110 L.h
-1

 no minuto seguinte. Nesse hidrograma, o volume medido foi de 

43 litros. O volume foi mais elevado nessa medição. 
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        Figura 74: 4º hidrograma de saída do SAC. 

  

5.6.5. Hidrograma 5 

 

O pico de vazão do hidrograma A foi a 1 minuto e 30 segundos com 250 L.h
-1

 

de vazão, enquanto o pico de vazão do hidrograma B ocorreu aos 2 minutos com 318 

L.h
-1

 de vazão (Figura 75). O volume do pico do hidrograma A foi de 2,3 litros e o pico 

do hidrograma B foi de 2,64 litros. Também houve variação dos valores de vazões no 

decaimento, em similaridade com os hidrogramas anteriores. Porém, nesta medição, os 

valores de vazão permaneceram constantes após 15 minutos, de medição, com uma 

queda gradativa tanto no hidrograma A, quanto no hidrograma B. Os volumes medidos 

foram de 41,5 litros para o hidrograma A e de 44 litros para o hidrograma B. 

 

 
Figura 75: 5º hidrograma de saída do SAC. 
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A análise dos hidrogramas permitiu constatar que o lado B possui a capacidade 

de liberar um volume maior de efluente. Isto é factível, pois a estrutura do tanque de 

SAC possui a saída de efluente locado no lado B. 

A Tabela 10 apresenta o pico de vazão médio e o volume de saída dos lados A 

e B. 

 

     Tabela 10: Tabela de vazão pico médio e de volume médio de saída dos lados A e B. 

  Média  Desvio Padrão 

Vazão de pico lado A  299,33 75,90 

Vazão de pico lado B 286,50 23,91 

Volume de saída lado A 38,75 2,44 

Volume de saída lado B 41,30 2,67 

 

De acordo com a Tabela 10, a vazão de pico médio do lado A é ligeiramente 

maior do que a do lado B. Já no volume de saída, o lado B apresentou o volume maior 

do que o lado A.  

Por meio dos hidrogramas apresentados foi possível observar que não houve 

colmatação ao longo do período de análises, pois a vazão ao longo do tempo não foi 

reduzida. Este fator é um indício que o substrato com brita é favorável no aspecto da 

colmatação. 

 

5.7. Crescimento das plantas 

 

O crescimento das plantas foi acompanhado pela contagem e medição, sendo 

medido 3 meses após o plantio das mudas, período em que foram iniciadas as análises 

das amostras coletadas de efluente.  

Observou-se que as plantas que estavam do lado A, apresentaram uma 

quantidade maior comparado ao lado B. Este fato ocorreu devido ao alcance do sol. 

Durante a maior parte do dia o sol irradiava no lado A, enquanto que o lado B recebia 

sol somente no final da tarde, assim o desenvolvimento das plantas no lado A foi 

superior ao lado B, como pode ser observado na Figura 76. 
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Figura 76: Quantidade de plantas lado A. 

  

O lado A continha no início do tratamento 442 talos de Cyperus papyrus, ao 

decorrer do tratamento foi verificada a quantidade de 604 talos. Ao final do período de 

irrigação do tratamento, a quantidade de plantas foi de 4010 talos de papiro, ou seja, em 

6 meses de funcionamento do sistema o número de plantas aumentou 590%. 

A quantidade de plantas do lado B pode ser observada na Figura 77. 

 

 
Figura 77: Quantidade de plantas lado B. 

 

No início do tratamento, haviam 264 talos de Cyperus papyrus, no decorrer do 

tratamento a quantidade aumentou para 368 talos. Ao final do tratamento as plantas 

aumentaram em quantidade para 2072 talos de papiro. Houve um acréscimo de 685%.  
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Mesmo que em porcentagem, tenha ocorrido um aumento maior no lado B, em 

termos numéricos e visuais, as plantas do lado A superaram o dobro da quantidade das 

plantas que haviam no lado B devido à radiação solar que recebiam durante o dia. 

 

5.8. Altura das plantas 

 

A altura de cada talo de papiro foi medido nos dois lados do sistema, o lado A 

pode ser observado pela Figura 78. 

 

 
Figura 78: Altura média das plantas lado A. 

 

A média foi calculada para representar a altura geral das plantas, no lado A o 

início do tratamento contava com plantas de altura média de 37 cm de comprimento. Ao 

decorrer do tratamento as plantas chegaram à altura média de 51 cm e no final do 

tratamento, a altura média das plantas foi de 75 cm, porém haviam talos que alcançaram 

a altura de 1 m. A diferença de altura média do início para o final do experimento foi de 

38 cm, logo as plantas dobraram de altura com os nutrientes do substrato do efluente de 

laticínio. 

A altura média foi medida para o lado B, a fim de representar o crescimento 

das plantas, como mostra a Figura 79. 
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Figura 79: Altura média das plantas lado B. 

 

O tamanho médio das plantas no primeiro mês de análise foi de 35 cm, 

diferença pequena em relação ao lado A. Durante o experimento a altura média foi de 

46 cm. Porém, no último mês de análise a diferença do lado A para o lado B foi 

expressiva, a altura média foi de 61 cm, com diferença de 14 cm.  

A diferença da primeira medição para a última medição do lado B foi de 26 

cm, valor que corresponde a pouco menos da metade da altura inicial. 

A diferença na quantidade e altura das plantas dos dois lados ratifica que 

ocorreu uma adaptação adequada ao ambiente cujo meio filtrante foi composto 

basicamente por britas e do efluente de laticínios. 

As Figuras 80 e 81 mostram as plantas no início e no final do experimento. 

 

 
Figura 80: Início do experimento 16/05/2016.         Figura 81: Final do experimento 16/12/2016. 
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5.9. Massa Seca 

 

Foi determinada a massa seca das plantas que se encontravam no SAC, através 

do corte de todo o conteúdo do tanque. O peso apresentado antes da secagem em estufa 

foi de 4,630 kg, com um índice de produção de massa úmida de 175 g.m
-2

.mês
-1

. Após a 

secagem, a massa seca das plantas de poda foi de 1,736 kg, com um índice de produção 

de massa seca de 65 g.m
-2

.mês
-1

. 
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6. CONCLUSÃO 

  

A pesquisa buscou utilizar um SAC de escoamento superficial de fluxo 

horizontal como pós-tratamento do flotador por ar dissolvido de uma indústria de 

laticínios. Com a planta Cyperus papyrus foi realizado o tratamento via SAC com a 

constatação de uma adaptação adequada desta ao meio suporte (brita) e ao efluente, 

visto que dobraram de tamanho ao longo do estudo. A quantidade total de plantas no 

começo do tratamento era de 706 Cyperus papyrus, ao final do período experimental 

existiam a quantidade de 6082 plantas.  

Para a análise de cor aparente, turbidez e fósforo, houve aumento da 

concentração média dos valores do FAD para o SAC de 32,84%, 117,42% e 10,74% 

respectivamente. Desta forma, em relação a essas variáveis, o SAC não apresentou 

remoção. As variáveis DQO, NTK e sólidos totais, dissolvidos e suspensos, 

apresentaram reduções em seus valores de 53,48%, 22,62%, 14,55%, 13,83%, 18,17%, 

respectivamente. A DQO foi o parâmetro com maior eficiência de remoção no 

tratamento por SAC devido aos processos bioquímicos auxiliados pela Cyperus papyrus 

do sistema, que permitiu remover a matéria orgânica do efluente de latícinio tratado por 

FAD. 

As técnicas estatísticas de controle de qualidade foram utilizadas, desta forma, 

as variáveis que estavam sob controle no FAD foram o fósforo e os sólidos totais, 

dissolvidos e suspensos. No SAC, as variáveis que apresentaram controle estatístico 

foram a condutividade elétrica, turbidez, DQO e sólidos suspensos. Em ETEs existe 

uma maior dificuldade de manutenção do processo sob controle em comparação com 

processos industriais, pois existe muita variabilidade das características físico-químicas 

e biológicas do efluente ao longo do tempo. 

Segundo o índice de capacidade de processo as variáveis pH e sólidos 

suspensos seriam capazes de atender o limite de especificação exigido pela legislação 

quanto ao pós-tratamento por SAC de efluente de latícinios originados de FAD.  Este 

fato, implica na necessidade de tratamento complementar ao SAC para viabilizar o 

descarte em corpos hídricos.  

Por meio dos hidrogramas produzidos ao longo do período experimental foi 

possível observar que não houve colmatação do SAC, o substrato composto de brita 

contribuiu para esse resultado por ter um volume maior de vazios do que teria um 

substrato composto de areia. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao desenvolver a pesquisa com SAC e analisar os resultados obtidos durante a 

operação do sistema, sugere-se: 

 

- Fazer o estudo de taxas de aplicação para alcançar uma taxa que possa aumentar a 

eficiência de remoção do sistema. 

- Estudar um tratamento que possa complementar o SAC para atingir uma eficiência 

mais elevada. 

- Fazer um estudo do aumento da eficiência em remoção de nutrientes no SAC para 

tratamento de indústria de laticínios. 
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