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NTU – Unidade Nefelométrica; 

O/A – Emulsão de óleo em água; 

O/A/O – Emulsão múltipla, sendo uma fase aquosa imiscível separada por duas fases 

oleosas;  

P – Probabilidade de flotação; 

Pa – Probabilidade de adesão entre partículas hidrofóbicas e bolhas de ar; 

Pc – Probabilidade de colisão bolha-partícula; 

Pd – Probabilidade de descoleta da bolha-partícula; 

pH – Potencial hidrogeniônico; 

R – cadeia hidrocarbônica; 

T – Temperatura; 

VE – Energia devida às forças elétricas de repulsão; 

VT – Energia total de interação; 

VW – Energia devida às forças de van der Waals; 

∆A – Variação da área interfacial; 

∆S – Variação de entropia; 

∆G – Energia livre de Gibbs; 

γ – Tensão interfacial; 

ζ – Potencial zeta. 
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RESUMO 

 

 

Um grande problema das indústrias minero-metalúrgicas está relacionado ao descarte de 

efluentes oleosos provenientes de diversas etapas dos processos industriais, gerando 

emulsões estáveis óleo-água. Essas emulsões são estabilizadas por agentes tensoativos, 

principalmente sabões e detergentes sintéticos, que reduzem a tensão interfacial entre os 

dois líquidos. Assim, faz-se necessário tratar esses efluentes antes de serem descartados, 

a fim de reduzir seus impactos no meio ambiente. Neste trabalho objetivou-se avaliar a 

eficiência de diferentes coagulantes e floculante na desestabilização das emulsões, 

visando reduzir o teor de óleo em água. As emulsões foram preparadas utilizando-se 

ácido oleico e um detergente comercial (agente tensoativo), de modo a produzir 

emulsões estáveis do tipo óleo em água (O/A). Para a desestabilização das emulsões, os 

ensaios foram realizados utilizando-se um sal inorgânico (NaCl), três coagulantes 

(Al2(SO4)3, FeCl3 e Al2Cl6) e um floculante (PAM). Os tempos de condicionamento das 

emulsões com os reagentes foram de 5 e 15 minutos, sob agitação. Após esse 

condicionamento, as emulsões foram deixadas em repouso e mediu-se seus valores de 

turbidez em determinados intervalos. Os resultados obtidos para a redução da turbidez 

para o sal foram elevados, porém o tempo de repouso para se obter esses resultados foi 

de 48 h, inviabilizando o processo. Para os coagulantes utilizados obteve-se 

significativa redução da turbidez (> 90%) para um tempo de repouso de 48 h. Contudo, 

os melhores resultados foram encontrados para a utilização de coagulantes e floculante 

associados. A redução nos valores da turbidez se deu a tempos de repouso menores (15 

minutos) e em valores consideráveis. Para 48h, o grau de redução foi maior que 98% em 

relação à turbidez inicial das emulsões. Dessa forma, tal procedimento pode ser mais 

eficiente do ponto de vista industrial, reduzindo o tempo de condicionamento, repouso e 

recirculação de água nos processos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: emulsões óleo-água; tratamento de efluentes; coagulação; 

floculação. 
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ABSTRACT 
 

 

One big problem in the mineral industry is concerned to the disposition of oil effluents, 

due to formation of emulsions, during the different steps of the ore processing. Various 

types of soaps and detergents are used in the process, making the emulsions very stable. 

Thus, it becomes necessary to treat these effluents before being discarded, in order to 

reduce its impacts in the environment. In this work it was objectified to evaluate the 

efficiency of different coagulants and floculante in the run down of emulsions, to reduce 

the tenor of oil in the water. The emulsions had been prepared using acid oleic and a 

commercial detergent (surfactant agent), in order to produce steady emulsions of the oil-

in-water type (O/W). For the run down of emulsions, the assays had been carried 

through using an inorganic salt (NaCl), three coagulants (Al2(SO4)3, FeCl3 and Al2Cl6) 

and a flocculant (PAM). The times of conditioning of emulsions with the reagents had 

been of 5 and 15 minutes, under agitation. After this conditioning, the emulsions had 

been left in resting and, that been measured its values of turbidez in determined 

intervals. The results gotten for the reduction of the turbidez for the salt had been raised, 

however the time of resting to get these results was of 48h, making impracticable the 

process. For the used coagulants significant reduction of the turbidez was gotten (> 

90%) for a time of resting of 48h. Although, the best results had been found for the use 

of coagulants and flocculant associates. The reduction in the values of the turbidez was 

given because of time of resting (15 minutes) and in considerable values. For 48h, the 

reduction degree was greater that 98% in relation to the initial turbidez of emulsions. 

This way, that procedure can be more efficient in the industrial point of view, reducing 

the time of conditioning, resting and recirculation of water in the processes. 

 

KEYWORDS: emulsions oil-water; treatment of effluent; coagulation; flocculation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Baseando-se na necessidade de proteger os recursos naturais e buscar inovações 

tecnológicas que solucionem os problemas ambientais da atualidade, além do equilíbrio 

entre produção e custos, as empresas devem definir sua atuação no mercado de maneira 

a assegurar a competitividade a longo prazo e utilizar argumentos ecologicamente 

corretos que possam ser verificados e controlados. Essa responsabilidade ambiental 

resulta em um melhor desempenho da empresa e reconhecimento do público, dos órgãos 

reguladores ambientais e das instituições fiscalizadoras. 

 

Entre os principais poluentes que podem causar degradação ao meio ambiente estão o 

petróleo e seus derivados que, quando em contato com a água, geram as emulsões. 

Esses contaminantes, quando presentes na água, são de difícil remoção, mesmo em 

pequenas quantidades. Estima-se que um litro de óleo contamina um milhão de litros de 

água. 

 

O óleo presente na água acarreta prejuízos nos processos de respiração e fotossíntese, 

devido à formação de uma película insolúvel na superfície do corpo d’água, impedindo 

as trocas gasosas e penetração da luz, causando a morte de animais e plantas. Além 

disso, esses poluentes são estáveis à luz, ao calor e de difícil biodegradação. Assim 

sendo, é necessária a reciclagem de águas residuais, com a instalação de unidades de 

tratamento que reduzam a carga poluente desses efluentes, proporcionando a 

reutilização, não como água potável, mas em situações que promovam a redução de 

custos para as empresas e também a proteção ao meio ambiente. 

 

Os separadores gravimétricos são freqüentemente utilizados para separação do óleo 

livre e disperso da água. Porém, à medida que o tamanho das gotas diminui, esta técnica 

de separação se torna ineficiente, não apresentando eficiência na separação de óleos 

emulsionados. 
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Normalmente, para remoção do óleo emulsionado é necessário promover uma “quebra” 

da emulsão, através da adição de coagulantes e/ou polímeros floculantes, visando a 

desestabilização do sistema e separação das fases. 

 

Nos últimos anos, as normas ambientais vêm se tornando cada vez mais rigorosas, 

exigindo que se separe tanto o óleo livre presente na água quanto o óleo que está 

presente na forma emulsionada. Segundo a resolução no 357/05, do CONAMA (em 

anexo), o lançamento de efluentes oleosos em corpos hídricos não deverá exceder a 

20mg/L para óleos minerais e 50mg/L para óleos e gorduras animais e a turbidez para as 

águas classe 2 deverá ser inferior a 40NTU. 

 

Devido às exigências dos órgãos reguladores ambientais, o enquadramento da água 

oleosa gerada em diversas atividades industriais constitui-se atualmente, um dos 

maiores desafios à perfeita adequação ambiental de indústrias que geram efluentes 

oleosos. 

 

O estudo aqui desenvolvido, de caráter exploratório, tem o objetivo de agregar 

informações na busca de soluções alternativas para separação do óleo emulsionado 

presente na água, visando investigar a eficiência de sais inorgânicos e alguns tipos de 

coagulantes e floculantes aplicados ao tratamento convencional de água, determinando 

qual apresenta maior potencial de desestabilização de emulsões óleo-água, para 

posterior remoção do óleo. Os ensaios foram realizados em escala de bancada e os 

coagulantes utilizados foram: sulfato de alumínio, cloreto férrico e hidroxicloreto de 

alumínio. O floculante utilizado foi a poliacrilamida (PAM), associada aos coagulantes. 

Além disso, utilizou-se o cloreto de sódio, um sal inorgânico, a fim de verificar sua 

eficácia na desestabilização de emulsões óleo-água. 
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2. OBJETIVOS 

 

O principal objetivo deste trabalho foi investigar, em experimentos realizados em escala 

de bancada, o desempenho do tratamento físico-químico através da utilização de 

coagulantes e floculantes na remoção do óleo presente em águas residuárias 

emulsionadas, possibilitando reciclagem do efluente tratado e minimizando o impacto 

do descarte desses efluentes ao meio ambiente. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

• Síntese de emulsões óleo-água estáveis;  

 

•  Determinação do tipo e dosagem de sal inorgânico, coagulantes e floculante a 

serem utilizados; 

 

• Comparar a redução dos valores de turbidez das emulsões ao se utilizar um sal 

inorgânico, três coagulantes e um floculante, determinando qual demonstra 

maior potencial de aplicação ao caso. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Segundo Oliveira (1995), pode-se classificar a presença de óleo em solução aquosa sob 

quatro formas distintas: livre, disperso, emulsionado e solubilizado. O óleo livre 

representa as dispersões grosseiras constituídas por gotas com diâmetro superior a 150 

µm. Este tipo de dispersão é facilmente removida por meio de processos convencionais 

de separação gravitacional. 

 

O óleo disperso, normalmente com diâmetros de gota entre 50 e 150 µm, também pode 

ser removido por processos gravitacionais. Contudo, a eficiência de separação neste 

caso dependerá essencialmente da distribuição dos diâmetros das gotas e da presença, 

ou não, de agentes estabilizantes. 

 

Para o óleo emulsionado o diâmetro das gotas situa-se abaixo de 50 µm, o que dificulta 

a sua separação por meios gravitacionais. Geralmente, seu tratamento requer a 

utilização de processos mais sofisticados tais como a centrifugação ou a flotação, 

associados ao emprego de produtos químicos. 

 

O óleo pode também estar solubilizado na água, sendo extremamente difícil a sua 

remoção. Neste caso é necessário o uso de processos químicos especiais, como a 

extração com solventes ou o emprego de tratamento biológico. 

 

A preocupação da indústria mineral com a preservação do meio ambiente justifica-se 

pelo fato de que as atividades de lavra e processamento mineral são compostas por 

diversas etapas, utilizando grandes volumes de água. Essa água pode transportar 

diversos contaminantes, tais como reagentes químicos, óleos e material particulado. 

 

Visando reduzir os impactos causados pelas atividades de mineração e metalurgia ao 

meio ambiente, novas políticas têm sido estabelecidas incentivando o desenvolvimento 

de novos processos de tratamento e recuperação desses efluentes, permitindo a 
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reutilização da água nos processos de processamento mineral e reduzindo a quantidade 

de água nova adicionada ao processo. 

 

A tabela I apresenta os tipos de tratamento utilizados para a separação de óleos 

presentes em água provenientes de diversas etapas da mineração. 

 

Tabela I – Níveis de tratamento, técnicas e descrição dos sistemas de tratamento de 
óleos/graxas na mineração 

Níveis de 

tratamento 
Técnicas 

Concentração 

esperada 

(mg/L) 

Descrição 

Primário 

Sedimentação 

Flotação 

Centrifugação 

20 – 100 

1 – 20 

50 – 70 

Separa óleo livre do óleo 

disperso e/ou emulsionado 

Secundário 
Métodos químicos 

Coalescência 

1 – 50 

1 – 30 

Quebra as emulsões e 

remove o óleo disperso 

Terciário 
Ultrafiltração 

Tratamento biológico 

1 – 20 

1 – 20 

Remove frações finamente 

dispersas e o óleo solúvel 

Fonte: NBR 14063 (1990) 

 

 

O tratamento convencional de águas oleosas é feito basicamente por separadores água-

óleo (SAO), os quais utilizam o princípio da força gravitacional para a separação 

óleo/água. A água tratada alcança níveis de remoção do óleo na faixa de 200 mg/L, 

devido principalmente à presença de óleo emulsionado, que dificilmente é removido por 

flutuação, necessitando assim de processos mais eficientes.  

 

Independente da forma como o óleo se apresenta, o descarte do efluente somente será 

permitido depois que o óleo e os sólidos em suspensão forem removidos. 
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3.1. Emulsões óleo/água 

Colóides são misturas heterogêneas de pelo menos duas fases diferentes: uma na forma 

finamente dividida, denominada fase dispersa, que se encontra misturada com a fase 

contínua, denominada meio de dispersão, com faixa de variação de tamanho entre 10-6 a 

10-3 mm. 

 

O sistema coloidal envolvendo a dispersão de um líquido em outro é conhecido por 

emulsão. No caso do presente estudo, a emulsão de interesse é composta por óleo e 

água. As emulsões dependem de um terceiro componente, um agente emulsificador, 

para manter sua estabilidade. 

 

Em condições de equilíbrio, o óleo puro é imiscível na água pura, e não ocorre a 

formação de emulsões, ficando apenas óleo livre em suspensão na água. Para que exista 

uma emulsão faz-se necessário a presença de dois líquidos imiscíveis, uma agitação 

mecânica para promover a dispersão de um líquido em outro e um agente estabilizante, 

pois as emulsões são termodinamicamente instáveis, tendendo a se separar e retornando 

à condição original de duas fases. 

 

Segundo Shaw (1975) uma emulsão é definida como uma mistura de dois líquidos 

imiscíveis ou parcialmente miscíveis onde uma das fases encontra-se dispersa na outra 

sob a forma de gotas de tamanho microscópico ou coloidal. 

 

As emulsões contendo o óleo como fase dispersa na forma de pequenas gotículas em 

fase aquosa são chamadas de emulsão do tipo óleo em água (O/A) enquanto que, 

quando o meio disperso é a água tem-se emulsões do tipo água em óleo (A/O), 

conforme figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Tipos de emulsão: (a) óleo em água (O/A) e (b) água em óleo (A/O) 

 

  

Emulsões múltiplas ocorrem quando há a formação de duas ou mais fases imiscíveis 

separadas por, pelo menos, dois filmes emulsificantes. Essas emulsões podem ser 

divididas em duas categorias: uma fase aquosa imiscível separada por duas fases oleosas 

(O/A/O) ou uma fase oleosa imiscível separada por duas fases aquosas (A/O/A), 

conforme a figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2 – Representação esquemática de emulsões múltiplas A/O/A e O/A/O. 
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Os tipos de emulsão podem ser identificados com a utilização dos métodos descritos na 

tabela II. 

 

Tabela II – Métodos de identificação do tipo de emulsão 

Método Emulsão O/A Emulsão A/O 

Visual Textura cremosa Textura gordurosa 

Corantes 
Corantes inorgânicos tingem a 

emulsão 

Corantes orgânicos tingem a 

emulsão 

Condutividade 
Condutividade elétrica bem mais 

elevada 

Condutividade elétrica a depender 

do potencial elétrico aplicado 

Miscibilidade 
A emulsão se mistura facilmente com um líquido miscível no meio de 

dispersão (dispersante) 

Fonte: Machado (2002) 

 

 

O processo de separação entre duas fases consiste em promover uma aproximação das 

gotículas de água ou óleo para que ocorra a coalescência e, em seguida, separar as 

gotículas aglomeradas. 

 

A colisão entre as gotículas pode facilitar a floculação, a qual pode levar à coalescência 

e formação de gotículas maiores, resultando numa separação eficiente das fases por 

diferença de densidade. No entanto, há uma grande dificuldade para a aproximação das 

gotículas devido à existência de uma repulsão elétrica entre elas, a qual impede que as 

gotas entrem em contato direto. Dessa forma, para que a coalescência ocorra deve 

existir uma força suficiente para superar esta barreira elétrica. 

 

 

3.2. Estabilidade de emulsões 

A estabilidade de uma emulsão é a sua capacidade em se manter homogênea durante um 

determinado período de tempo. A dispersão da fase oleosa, em meio aquoso, provoca 
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um aumento da energia interfacial do sistema e, por este motivo, as emulsões são 

sistemas termodinamicamente instáveis com respeito à separação das fases. 

 

Segundo Rosa (2002), as emulsões estabilizadas fisicamente são aquelas formadas sem 

adição de substâncias surfatantes, ou seja, a estabilidade é mantida por cargas elétricas 

inerentes ao sistema ou outras forças diferentes à influência de agentes estabilizantes. 

 

O equilíbrio de emulsões pode ser compreendido através do balanço entre forças de 

atração e repulsão entre as partículas. A teoria DLVO, elaborada pelos cientistas russos 

Derjaguin e Landau e pelos cientistas holandeses Verwey e Overbeek, sugere que a 

estabilidade de uma suspensão coloidal pode ser descrita como a interação entre suas 

forças atrativas e repulsivas. 

 

A interação entre partículas coloidais se dá através da aproximação umas das outras, 

chocando-se entre si. Isso ocorre devido ao movimento contínuo e desordenado das 

partículas, chamado de movimento browniano. Dessa forma, ocorre atração devido às 

forças de van der Waals e repulsão devido às forças eletrostáticas. 

 

Segundo Lins e Adamian (2000), as forças de van der Waals para duas partículas de 

mesma natureza, em água ou outro solvente, são sempre atrativas. Elas dependem da 

natureza da partícula e do solvente e da distância entre as partículas, mas não dependem 

da carga das partículas, do valor do pH do meio, nem significativamente da 

concentração de eletrólito da solução. 

 

Teixeira (2003) afirma que, próximo à superfície das partículas, a concentração de íons 

é grande e decresce com o aumento da distância. Essa “atmosfera iônica”, denominada 

de dupla camada elétrica é constituída por duas camadas: uma denominada de camada 

compacta (ou camada de Stern), que se manifesta mais próxima da superfície da 

partícula, e a outra denominada de camada difusa (ou camada de Gouy-Chapman) que 

se distribui em torno da primeira, onde existe uma grande troca de íons com a fase 

dispersante (água), conforme figura 3.3. 
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Figura 3.3 – Representação esquemática do modelo da dupla camada elétrica. 

 

 

A superfície que contempla a partícula e os íons arrastados por ela é conhecida como 

plano de cisalhamento e é onde se manifesta o valor do potencial zeta (ζ), parâmetro 

correlacionado com a carga da superfície da partícula (Teixeira, 2003). 

 

O potencial zeta é um indicador útil que pode ser usado para prever e controlar a 

estabilidade de suspensões ou emulsões coloidais. Quanto maior for o potencial zeta, 

mais provável que a suspensão seja estável, pois as partículas carregadas se repelem 

umas às outras e essa força supera a tendência natural à agregação (Shaw, 1975). 

 

Segundo Lins e Adamian (2000) o resultado das interações entre as forças de van der 

Waals e as elétricas é aditivo quando se considera que apenas essas duas forças 

determinam o grau de estabilidade dos colóides. O cálculo da energia livre total de 

interação (VT) em função da distância de separação (H) entre as partículas 



 

 11 
 

(convencionalmente atração é considerada negativa e repulsão positiva) é dado pela 

equação 1. 

 

EWT VVV +=                                                 (1) 

 

Onde: 

• VT é a energia total de interação; 

• VW é a energia devida às forças de van der Waals; 

• VE é a energia devida às forças elétricas de repulsão. 

 

Para que se tenha uma suspensão estável, é necessário que as forças de natureza 

repulsiva superem as forças de natureza atrativa. Para distâncias curtas ou longas o 

efeito entre as partículas é sempre atrativo. No entanto, a partir de uma certa distância 

“d” da superfície da partícula, as forças de natureza repulsiva predominam, conforme 

mostrado na figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 – Energia de interação de partículas coloidais em função da distância de 
separação. 

 

 

Segundo Castellan (1986) a curva (a) mostra a energia potencial, devida à força de 

atração de van der Waals, como uma função da distância de separação entre as duas 

partículas e a curva (b) mostra a energia de repulsão. A combinação das forças 
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repulsivas da dupla camada e das forças atrativas de van der Waals é mostrada pela 

curva (c). Toda vez que a curva (c) tiver um máximo, o colóide terá estabilidade. 

 

Se duas partículas de um material insolúvel não possuíssem dupla camada, elas 

poderiam se aproximar o suficiente para que a força atrativa de van der Waals 

possibilitasse a sua junção. Entretanto, a existência desta dupla camada elétrica, 

conforme apresentado na figura 3.5, promove a repulsão entre estas partículas. Esta 

repulsão impede uma proximidade maior entre elas e estabiliza o colóide (Castellan, 

1986). 

 

 

Figura 3.5 – Efeito da DCE em duas partículas. 

 

 

As gotículas de óleo presentes numa emulsão O/A normalmente apresentam carga 

superficial negativa. Assim a estabilidade de certas emulsões pode estar associada às 

forças de interação eletrostática, resultantes da sobreposição das duplas camadas 

elétricas. 

 

Geralmente, para que as emulsões apresentem uma estabilidade razoável, adiciona-se ao 

sistema uma substância capaz de conferir estabilidade química, os surfatantes. O agente 

emulsionante ou surfatante, que tem como função facilitar a emulsificação e estabilizar 

as emulsões, possui estrutura anfipática – suas moléculas apresentam uma parte 

hidrofóbica, ou seja, uma região apolar que apresenta repulsão pela água e atração pelo 

óleo, e uma parte hidrofílica, região polar que apresenta atração pela água e repulsão 

pelo óleo – de forma que o mesmo seja capaz de formar uma ponte estável entre a fase 

oleosa (apolar) e aquosa (polar), unindo-as de forma estável (figura 3.6). 
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Figura 3.6 – Representação da molécula de surfatante: A – região apolar 
(hidrofóbica) e B – região polar (hidrofílica). 

 

 

Os surfatantes atuam na interface entre as fases líquidas, impedindo que ocorra a 

agregação, formando um filme interfacial, o que diminui a tensão interfacial, 

favorecendo a dispersão das gotas e estabilização da emulsão, conforme mostrado na 

figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7 – Filme interfacial de surfatante. 

 

 

Os monômeros do surfatante se organizam de forma esférica, onde todas as porções 

hidrofóbicas estão voltadas para o centro, formando o núcleo, e os grupamentos 

hidrofílicos na superfície da esfera formam a interface com a água. 

 

A energia livre de formação das gotas a partir do líquido é dada por: 

 

    STAG ∆−∆=∆ γ                                                   (2) 
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Onde: 

• ∆G é a energia livre de Gibbs; 

• ∆A é a variação da área interfacial; 

• γ é a tensão interfacial entre os dois líquidos; 

• T é a temperatura; 

• ∆S é a entropia resultante do aumento do número de gotas. 

 

Em geral, γ∆A >> T∆S e, por conseqüência, a formação da emulsão é um processo não-

espontâneo. 

 

Segundo Sharma e Shah (1983) a área interfacial total gerada devido ao processo de 

emulsificação é muito grande, devido à formação de pequenas gotículas. Assim, um 

aumento da energia livre superficial do sistema é dado por γ∆A. 

 

Do ponto de vista puramente termodinâmico, dois líquidos puros imiscíveis não podem 

formar uma emulsão estável sem a presença de forças que estabilizem essa emulsão. 

Isto é decorrente da tendência natural do sistema líquido-líquido se separar para reduzir 

a sua energia livre de Gibbs, ou seja, a emulsão é naturalmente levada à coalescência 

das gotas, com a conseqüente redução da área interfacial, da tensão interfacial e da 

energia livre de Gibbs do sistema (∆G) (Cunha, 2007). 

 

O excesso de energia requerido para produzir emulsões pode ser suprido por uma 

agitação intensa. Para reduzir a energia de agitação necessária para produzir um dado 

tamanho de gota adiciona-se um surfatante apropriado ao sistema. A adição do 

surfatante reduz a tensão interfacial, reduzindo a energia livre superficial. A formação 

de um filme de surfatante ao redor das gotas facilita o processo de emulsificação e reduz 

a energia de agitação por um fator de dez ou mais (Sharma e Shah, 1983). 

 

Segundo Myers (1999), o estabilizante utilizado deve satisfazer duas funções principais: 

1. Abaixamento da tensão interfacial (γ); 

 

2. Retardar o processo de reversão das gotas e separação das fases. 
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Na segunda função, o aditivo deve formar um tipo de filme ou barreira para a nova 

interface líquido-líquido, prevenindo ou retardando a coalescência e a floculação das 

gotas (Myers, 1999). 

 

Dependendo do grupo polar, os agentes tensoativos podem ser classificados como não-

iônicos, catiônicos, aniônicos e anfóteros. 

 

Um tensoativo catiônico possui em geral a formula RnX
+Y-, onde R representa uma ou 

mais cadeias hidrofóbicas, X é um elemento capaz de formar uma estrutura catiônica e 

Y é um contra íon. Em princípio, X pode ser N, P, S, As, Te, Sb, Bi e os halogênios.  

Dentre os tensoativos aniônicos mais frequentemente utilizados, estão aqueles que 

possuem sais de ácidos carboxílicos (graxos) monopróticos ou polipróticos com metais 

alcalinos ou alcalinos terrosos, ácidos como sulfúrico, sulfônico e fosfórico contendo 

um substituinte de hidrocarboneto saturado ou insaturado. Para os anfóteros (os quais 

possuem ambos grupos aniônicos e catiônicos no meio hidrofóbico), e dependendo do 

pH da solução e da estrutura, pode prevalecer a espécie aniônica, catiônica ou neutra 

(Maniasso, 2001). 

 

Os sabões de metais alcalinos favorecem a formação de emulsões O/A, ao passo que os 

sabões de metais pesados favorecem a formação de emulsões A/O (Shaw, 1975). 

 

Segundo Gomes et al.(2005) as micelas são agregados moleculares que possuem ambas 

as regiões estruturais: hidrofílica e hidrofóbica que se associam espontaneamente em 

solução aquosa a partir de uma certa concentração, denominada de concentração 

micelar crítica (CMC). Abaixo da CMC o tensoativo está, predominantemente, na 

forma de monômeros. Quando a concentração está acima da CMC passa a existir um 

equilíbrio entre monômeros e micelas, conforme figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Formação do agregado micelar. 

 

 

A formação do agregado micelar leva o surfatante a uma situação onde os grupos 

hidrofílicos estão muito próximos, gerando uma repulsão eletrostática que se opõe ao 

processo de micelização. Dessa forma, íons de carga contrária são atraídos para as 

proximidades da superfície das partículas coloidais, enquanto íons de mesma carga são 

repelidos (Rosa, 2002). 

 

Segundo Teixeira (2003), os agentes emulsionantes ajudam a estabilizar a emulsão pelo 

diminuição da tensão superficial entre a água e outros líquidos. Esta mudança na tensão 

superficial causa a formação de uma barreira ao redor de cada gotícula, impedindo, 

então a sua coalescência. 

 

O balanço entre as duas porções moleculares com características opostas dessas 

substâncias é denominado equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL). Este representa um 

sistema de classificação dos tensoativos, tendo como base os parâmetros de solubilidade 

desses compostos em solventes polares e/ou apolares. 

 

O equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL) de um agente emulsificador é uma propriedade 

importante no processo de emulsificação, pois determina o tipo de emulsão que este 

agente tende a produzir. 

 

Uma escala numérica adimensional, proposta por Griffin, de valores entre 1 e 20 é 

usada para descrever a natureza do agente tensoativo, sendo que os valores de EHL 
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aumentam de acordo com o caráter hidrofílico da molécula. Agentes emulsificadores de 

baixo EHL tendem a formar emulsões A/O e de alto EHL formam emulsões O/A. 

 

As partículas coloidais, embora pequenas (1mm a 1µm), são suficientemente grandes, 

de modo a interferir na passagem da luz, provocando o seu espalhamento (difração), 

fenômeno conhecido como efeito Tyndall. 

 

O grau de redução que a luz sofre ao atravessar certa quantidade de água, devido às 

partículas e substâncias presentes, é chamado de turbidez. As dispersões coloidais são 

frequentemente identificadas pela sua turbidez. 

 

 

3.3. Desestabilização de emulsões 

Em relação ao tratamento de efluentes, o estudo de mecanismos que permitam reduzir a 

estabilidade de sistemas dispersos é de grande importância. No caso das águas oleosas, 

a redução da estabilidade é fundamental para se obter a separação das duas fases 

líquidas. 

 

A força da gravidade, as forças de atração de van der Waals e o movimento browniano, 

são fatores de grande importância na atração e ocorrência de choques entre as partículas 

e, portanto, na desestabilização das mesmas. 

 

Segundo Shaw (1975), o processo de desestabilização de uma emulsão pode ocorrer por 

quatro fenômenos diferentes (figura 3.9): 

 

• Coagulação: ocorre com a adição de um eletrólito inorgânico que irá reduzir a 

espessura da dupla camada elétrica, reduzindo as forças repulsivas eletrostáticas 

entre as partículas e permitindo a aproximação das partículas até que as forças 

de atração de van der Waals predominem; 
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• Floculação: é um fenômeno de agregação de partículas mediante adição de 

polímeros floculantes. É normalmente dependente das forças de longo alcance e 

a repulsão entre as gotas de óleo será mais efetiva contra a agregação quanto 

maior for a espessura da camada difusa; 

 

• Creaming: ocorre um deslocamento das gotas de óleo para a superfície do 

sistema, baseado na diferença de densidade entre as duas fases, mantendo a 

estabilidade da gota; 

 

• Coalescência: com a redução da DCE, as gotículas tendem a se aproximar umas 

das outras e a coalescer irreversivelmente, levando à formação de agregados 

maiores, até tornar-se novamente uma fase contínua separada do meio 

dispersante (água). 

 

 

 

Figura 3.9 – Mecanismos envolvidos no processo de desestabilização das emulsões 

(adaptado de Myers, 1999). 
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O aumento da concentração de eletrólito (desemulsificador) em uma emulsão aumenta o 

efeito de afastamento e faz com que a camada difusa se torne mais compacta, 

diminuindo rapidamente o potencial zeta (Shaw, 1975). 

 

3.3.1. Coagulação e floculação 

No tratamento físico-químico de efluentes, os processos de coagulação/floculação são 

amplamente usados para remover o material coloidal que causa cor e turbidez na água. 

 

A coagulação é o mecanismo usado para descrever a desestabilização de dispersões 

coloidais pela adição de íons, os quais causam a redução nas forças repulsivas da DCE, 

promovendo a colisão entre as espécies presentes. A floculação será a agregação da 

suspensão coloidal através da adição de polímeros de alta massa molecular. 

 

Diversos sais inorgânicos e polímeros sintéticos podem ser utilizados no processo, cujas 

dosagens variam amplamente no intuito de se atingir uma maior eficiência de remoção 

do óleo usando dosagens mínimas de reagente em valores de pH ótimos. 

 

O objetivo da coagulação é reduzir o potencial zeta de forma que as forças repulsivas 

entre as partículas sejam menores que as forças atrativas de van der Waals, provocando 

a “quebra” da emulsão. 

 
Os mecanismos de desestabilização de emulsões causados pela adição de coagulantes 

são: i) a compressão da dupla camada elétrica (DCE); ii) a adsorção-neutralização de 

cargas; iii) a varredura e iv) a adsorção e formação de pontes. 

 

Compressão da camada difusa 

Segundo Mendes (1989) a compressão da dupla camada elétrica se dá pela adição de um 

eletrólito num sistema coloidal, aumentando a densidade de cargas iônicas presentes na 

camada difusa das partículas coloidais, resultando na diminuição do volume desta, 

necessário para contrabalançar a carga superficial das partículas. Esta compressão 

reflete na distribuição de forças repulsivas presentes na vizinhança das partículas, 

reduzindo-as ou anulando a barreira de energia que impedia a agregação das partículas.  
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Adsorção e neutralização de carga 

A adsorção-neutralização de cargas ocorre quando algumas espécies químicas, capazes 

de serem adsorvidas na superfície das partículas coloidais, anulam suas cargas 

contrárias, provocando a desestabilização das mesmas. Na varredura, dependendo da 

quantidade de sal (coagulante) adicionada, do pH e da concentração de algumas 

espécies de íons presentes na solução, poderá haver a formação de precipitados. As 

partículas coloidais comportam-se como núcleos de condensação para estes precipitados 

que, desta forma, poderão vir a formar flocos, posteriormente removidos por 

sedimentação. 

 

Varredura 

As espécies químicas predominantemente formadas, as quais definem o mecanismo de 

coagulação empregado, são influenciadas pelo pH e pela dosagem de coagulante. Por 

exemplo, o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), muito utilizado na coagulação, atua no 

mecanismo de adsorção-neutralização para valores de pH e dosagens de coagulante 

menores que os necessários para o mecanismo de varredura. 

 

Adsorção e formação de pontes 

A adição de polieletrólitos, compostos naturais ou sintéticos dotados de grandes cadeias 

moleculares com sítios ionizáveis, possui ação coagulante e floculante devido ao 

mecanismo de adsorção e formação de pontes. Ocorre adsorção dos polieletrólitos à 

superfície das partículas, com a conseqüente redução de carga elétrica e das forças de 

repulsão entre as partículas que se “entrelaçam” pelas cadeias moleculares dos 

polieletrólitos. Podem ser aniônicos, catiônicos, anfolíticos e não iônicos, sendo, 

normalmente empregados no tratamento de águas para abastecimento como auxiliares 

de floculação. 

  

Os mecanismos de desestabilização das emulsões podem ser explicados a partir dos 

mecanismos de estabilidade. A adição de um eletrólito inorgânico reduz a espessura da 

dupla camada elétrica, reduzindo as forças repulsivas eletrostáticas entre as partículas. 

A coagulação ocorre quando a interação repulsiva entre as duplas camadas elétricas é 
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inferior às forças atrativas de van der Waals, permitindo a aproximação das partículas 

até que ocorra a coalescência. 

 

Segundo Di Bernardo et all (2002) sais simples, como o cloreto de sódio (NaCl), são 

considerados eletrólitos indiferentes e não possuem características de hidrólise ou 

adsorção, levando a um aumento da densidade de cargas na camada difusa, 

comprimindo-a e ocorrendo a coagulação. 

 

Concentrações elevadas de íons positivos e negativos na água acarretam acréscimo do 

número de íons na camada difusa que, para se manter eletricamente neutra, tem seu 

volume reduzido (diminuição da espessura), de modo que as forças de van der Waals 

resultem dominantes, eliminando a estabilização eletrostática (Di Bernardo, op. cit.). 

 

Os principais coagulantes inorgânicos utilizados para o tratamento de água e de 

efluentes são os sais de alumínio e ferro, principalmente, devido à formação de 

hidróxidos, que possuem ação coagulante sobre as partículas em suspensão, conforme 

tabela III. 

 

Tabela III – Principais coagulantes utilizados no tratamento de água e efluentes e 
sua faixa ótima de pH 

Coagulante Faixa de pH 

Sulfato de alumínio (Al2(SO4)3.nH2O) 5,0 a 8,0 

Sulfato ferroso clorado (FeSO4.7H2O. ½Cl2) > 4,0 

Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 8,5 a 11,0 

Sulfato férrico (Fe2(SO4)3) 5,0 a 11,0 

Cloreto férrico (FeCl3) 5,0 a 11,0 

Fonte: adaptado de Pavanelli (2001) 

 

 

Segundo Oliveira e Luz (2001), o mecanismo de atuação desses sais pode ser dividido 

em três etapas: 

a) ultrapassagem do limite de solubilidade do hidróxido de ferro ou alumínio; 
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b) adsorção do hidróxido de alumínio ou de ferro sobre as superfícies coloidais; 

 

c) neutralização da carga superficial, considerando que em condições típicas do 

processo, o hidróxido metálico está positivamente carregado e as partículas coloidais 

estão negativamente carregadas. 

 

Segundo Pavanelli (2001) o sulfato de alumínio é fabricado a partir do hidrato de 

alumínio e apresenta fórmula química Al2(SO4)3.nH2O, onde “n” representa de 14 a 18 

moléculas de água de cristalização. Sua reação de hidrólise, onde ocorre a formação do 

ácido sulfúrico e flóculos de hidróxido de alumínio (reagem com a água formando 

hidróxidos polivalentes com cargas elétricas positivas), é dada por: 

 

Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2SO4                                (3) 

 

As cargas positivas geradas neutralizam as cargas negativas das partículas suspensas, 

enfraquecendo as forças de repulsão entre as mesmas, fazendo com que elas se atraiam, 

formando aglomerados maiores, mais pesados e de fácil sedimentação. 

 

A reação a quente do ácido clorídrico concentrado com hematita (Fe2O3), seguido de 

resfriamento e filtração, leva à produção de cloreto férrico (FeCl3) com elevado índice 

de pureza. Sua utilização em sistemas de tratamento de água e efluentes reduz 

consideravelmente a cor e turbidez, além de eliminar fosfatos e metais pesados. A 

espécie que possui ação coagulante sobre as partículas é o hidróxido de ferro (Fe(OH)3), 

produzido a partir da reação de hidrólise do cloreto férrico e é dada por: 

 

FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3HCl                                       (4) 

 

O sulfato férrico (Fe2(SO4)3) é outro reagente amplamente empregado no tratamento de 

efluentes, sendo mais barato e menos corrosivo que o FeCl3. Sua produção é semelhante 

à produção do FeCl3, através da reação de minério de ferro com o ácido sulfúrico 

(H2SO4). 
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A equação abaixo refere-se à reação de hidrólise do Fe2(SO4)3: 

 

Fe2(SO4)3 + 6H2O → 2Fe(OH)3 + 3H2SO4                               (5) 

 

Quando há adição de coagulantes férricos no efluente, também ocorrem reações de 

hidrólise do hidróxido de ferro: 

Fe(OH)3
 → Fe3+ + 3OH-                                              (6) 

 

Segundo Pavanelli (2001), o hidroxicloreto de alumínio revela-se como um coagulante 

superior ao sulfato de alumínio. Para a eliminação de substâncias coloidais, sua eficácia 

chega a ser 1,5 a 2,5 vezes superior, em igualdade de dosagem em íons Al3+, do que os 

outros sais de alumínio frequentemente utilizados. 

 

O cloreto de alumínio tem a fórmula bruta AlCl3, sendo que, no hidroxicloreto de 

alumínio, os átomos de cloro são parcialmente substituídos por grupos básicos OH. O 

hidroxicloreto de alumínio é um sal pré-polimerizado, de fórmula bruta Aln(OH)mCl3n-m, 

na qual a relação m/3n × 100 representa a basicidade do produto. Em função dessa 

basicidade, o hidroxicloreto de alumínio, durante a hidrólise, libera, em igualdade de 

dosagem de íons metálicos, uma quantidade de ácido consideravelmente menor do 

cloreto de alumínio e dos coagulantes tradicionais como o sulfato de alumínio e cloreto 

férrico. Isso provoca uma menor variação do pH do meio tratado ou menor consumo de 

neutralizante para reconduzir o pH ao seu valor original (Pavanelli, op. cit.). 

 

Ainda segundo Pavanelli (op. cit.), o hidroxicloreto de alumínio, também conhecido 

como PAC (policloreto de alumínio), apresenta vantagens na floculação em relação aos 

demais coagulantes inorgânicos, devido ao seu estado polimerizado, à característica de 

sua estrutura molecular condensada com pontes de oxigênio entre os átomos de 

alumínio e pela maior concentração do elemento ativo (Al2O3). 

 

O PAC coagula fortemente substâncias suspensas ou coloidais dispersas na água, 

produzindo bons flocos os quais descem rapidamente para formar um decantado 
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facilmente filtrável. Desta forma, o tratamento de água com PAC pode ser feito de 

forma mais fácil e eficiente do que com outros coagulantes. 

 

A floculação é um fenômeno de agregação de partículas mediante adição de polímeros 

floculantes. A colisão entre as gotas pode levar à coalescência e formação de grandes 

agregados até tornar-se novamente uma fase contínua separada do meio dispersante por 

uma simples interface. 

 

Segundo Luz et all (2004), os mecanismos envolvidos na desestabilização de uma 

suspensão pela ação de um polímero floculante podem ser: 

• Homogeneização do polímero na suspensão; 

 

• Adsorção na superfície do sólido; 

 

• Acomodação das moléculas adsorvidas; 

 

• Formação, crescimento e quebra dos flocos. 

 

A homogeneização completa do floculante ocorrerá somente após um tempo de sua 

adição. Para que o processa seja mais eficiente, o floculante deverá ser adicionado sob 

agitação. A figura 3.10 apresenta um esquema dos mecanismos de floculação. 

 

 

 

Figura 3.10 – Mecanismos de floculação: A) adição; B) homogeneização; C) 
adsorção; D) floculação e E) quebra do floco. (Adaptado de Luz et al., 2004) 
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A ocorrência de colisões é uma condição necessária para que haja a agregação. Os 

choques entre as partículas para promover sua aglutinação se devem principalmente a: 

• Colisões causadas pelo movimento das moléculas, chamado de movimento 

browniano, devido à energia térmica: resultam em uma agregação denominada 

pericinética; 

 

• Colisões causadas por um sistema de agitação externo, provocando uma 

movimentação ortocinética das partículas. 

 

A velocidade de floculação cresce com o aumento da agitação. Dessa forma, deve-se 

promover a agitação do meio de modo a promover e intensificar as colisões. No entanto, 

a partir de certa velocidade, chamada de velocidade crítica, as forças de cisalhamento 

resultantes da agitação passam a quebrar os flocos formados. Portanto, o tamanho do 

floco formado deve ser controlado pela velocidade de agitação do sistema. 

 

Os floculantes são, em sua maioria, polímeros sintéticos solúveis em água, podendo 

conter carga catiônica ou aniônica. As poliacrilamidas (PAM) são constituídas por 

unidades repetidas de acrilamida e seus derivados e têm sido usadas como eficientes 

floculantes por muitos anos, sendo típico a escolha de polímeros de elevada massa 

molar que possuam grupos carregados com sinal diferente da superfície da partícula. 

(Biggs et al., 2000) 

 

Segundo Entry at al. (2002), os polímeros aniônicos são polieletrólitos com massas 

molares típicos entre 12-15mg.mol-1 (mais de 150.000 monômeros de acrilamida por 

molécula), comercialmente disponíveis na forma sólida (granular) necessitando de 

intensa agitação durante a dissolução em concentrações recomendadas entre 0,25 e 

1,0% (p/v) para uma dissociação satisfatória, sendo eficientes em dosagens muito 

baixas, por exemplo, para a clarificação de águas brutas, entre 0,1 e 1,0 ppm. A 

estrutura da poliacrilamida é mostrada na figura 3.11. 
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Figura 3.11 – Estrutura da poliacrilamida. 

 

 

Estes polímeros, em geral, são efetivos dentro de uma ampla faixa de pH, cuja 

características aniônicas permitem a neutralização de cargas positivas presentes na 

superfície das partículas suspensas em meio aquoso. Além disso, por efeitos de 

adsorção e formação de pontes intermoleculares de partículas em suspensão, é possível 

formar flocos maiores que serão mais facilmente separados do meio (Biggs et all, 

2000). 

 

3.3.2. Flotação 

A flotação é um processo de separação de misturas baseando-se nas diferenças de 

propriedades químicas superficiais. A diferenciação entre as espécies é dada pela 

capacidade das mesmas se prenderem a bolhas de gás (geralmente ar). As unidades, 

formadas por bolhas e partículas (ou gotículas), apresentam uma densidade menor que a 

do meio aquoso e “flutuam” ou “flotam” até a superfície, onde são removidas. As 

demais unidades mantêm inalterada sua rota, sendo descarregadas na parte inferior do 

equipamento. 

 

A propriedade de determinadas espécies se aderirem a bolhas de ar é designada por 

hidrofobicidade (substâncias apolares) e exprime a tendência dessa espécie ter maior 

afinidade pela fase gasosa que pela fase líquida. Dessa forma, as espécies que têm maior 

afinidade pela fase líquida são chamadas de hidrofílicas (substâncias polares). 
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Segundo Monte e Peres (2004), a hidrofobicidade de um sólido pode ser avaliada 

diretamente pelo ângulo de contato θ entre as fases sólida, líquida e gasosa. Quando este 

ângulo, medido por convenção na fase líquida, é estabelecido, admite-se que o 

equilíbrio foi atingido entre as interfaces sólido-líquido, sólido-gás e gás-líquido, 

estando as mesmas mutuamente saturadas. Se o ângulo θ apresentar valores elevados, as 

bolhas espalham-se sobre a superfície e, portanto, o sólido que não foi molhado pelo 

líquido (meio aquoso) é considerado hidrofóbico, conforme figura 3.12. 

 

 

 

Figura 3.12 – Representação esquemática do ângulo de contato entre as fases 
líquida, sólida e gasosa em equilíbrio. 

 

 

O processo de flotação usado para separar óleo de água consiste das seguintes etapas: 

• Geração das bolhas de gás (normalmente ar) no interior do efluente; 

 

• Colisão entre as bolhas de gás e as gotas de óleo suspensas na água; 

 

• Adesão das bolhas nas gotas de óleo e ascensão dos agregados óleo/bolhas até a 

superfície, onde são removidos. 

 

Segundo Rubio (1998), a probabilidade de flotação é descrita como o produto de três 

probabilidades individuais, como descrito na equação abaixo: 

 

      ( )dca PPPP −××= 1                                   (7) 
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Onde: 

• P é a probabilidade de flotação; 

• Pa é a probabilidade de adesão entre partículas hidrofóbicas e bolhas de ar; 

• Pc é a probabilidade de colisão bolha-partícula; 

• Pd é a probabilidade de descoleta da bolha-partícula. 

 

A probabilidade de adesão (Pa) está diretamente relacionada ao ambiente químico do 

sistema de flotação. A probabilidade de colisão (Pc) é influenciada, principalmente, pelo 

tamanho da partícula e da bolha, sendo independente da hidrofobicidade da partícula. A 

probabilidade de descoleta (Pd) apresenta uma relação direta entre a força de adesão do 

agregado partícula-bolha e o ângulo de contato. 

 

Segundo Teixeira (2003), há quatro processos envolvidos na flotação: 

1) Geração de bolhas de tamanho adequado; 

 

2) Ligação das bolhas ao material a ser flotado; 

 

3) Separação sólido/líquido ou líquido/líquido; 

 

4) Remoção do sobrenadante. 

 

Normalmente, em flotação, a simples passagem de corrente de ar não é suficiente para 

separar as partículas hidrofóbicas, carrendo-as até a superfície, pois a maioria dos 

minerais encontrados na natureza apresenta caráter hidrofílico. Para que o processo de 

flotação seja eficiente, faz-se necessário adicionar reagentes químicos, que se 

concentram nas interfaces, aumentando a seletividade do processo. 

 

Os coletores são reagentes adicionados com a função de adsorver na superfície do 

mineral, modificando seu caráter hidrofílico e tornando-o hidrofóbico. 

 

Segundo Peres (2003), a adsorção dos íons do coletor na superfície do mineral reduz a 

camada hidratada e promove o contato da bolha de ar com o mineral, promovendo sua 
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coleta. Quanto maior for a cadeia hidrocarbônica, mais hidrofóbico será o reagente, 

aumentando a eficiência do processo de flotação. 

 

Para que haja a formação de uma espuma estável e consistente com as necessidades do 

processo adicionam-se os espumantes. Entre os espumantes utilizados encontram-se os 

álcoois, éteres, ácidos graxos e em especial, seus sabões de sódio. 

 

Os ácidos graxos possuem uma longa cadeia constituída de átomos de carbono e 

hidrogênio (cadeia hidrocarbônica) e um grupo terminal, chamado de carboxila, 

conforme figura 3.13. 

 

 

 

Figura 3.13 – Ácido graxo. 

 

 

Os ácidos graxos podem ser classificados como: 

• Saturados: quando os átomos de carbono estão unidos por ligações simples; 

 

• Insaturados: os carbonos apresentam-se também ligados entre si por ligações 

duplas e/ou ligações triplas. 

 

O ácido oleico, reagente de estudo deste trabalho, possui longa cadeia carbônica, com 

dezoito carbonos na sua estrutura, ilustrada na figura 3.14. 

 

 

 

Figura 3.14 – Estrutura do ácido oleico. 
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A tabela IV apresenta alguns ácidos graxos saturados, bem como algumas de suas 

propriedades químicas e físicas. 

 

 

Tabela IV – Ácidos graxos saturados 

No de 

carbonos 

Nome 

sistemático 

Nome 

comum 

Fórmula 

molecular 

Ponto de 

fusão 

(o C) 

Ponto de 

ebulição 

(o C) 

4 Butanóico Butírico C4H8O2 - 7,9 163,5 

6 Hexanóico Capróico C6H12O2 - 3,0 202,0 

8 Octanóico Caprílico C8H16O2 16,0 237,0 

10 Decanóico Cáprico C10H20O2 31,0 269,0 

12 Dodecanóico Láurico C12H24O2 44,0 225,0 

14 Tetradecanóico Mirístico C14H28O2 58,8 250,5 

16 Hexadecanóico Palmítico C16H32O2 63,0 351,0 

18 Octadecanóico Esteárico C18H36O2 69,6 383,0 

20 Eicosanóico Araquídico C20H40O2 75,5 328,0 

22 Docosanóico Beênico C22H44O2 78,0 306,0 

 

 

O ácido oleico é um ácido graxo insaturado, conhecido como um reagente aniônico, 

pois quando dissociado em água apresenta carga negativa. A equação 8 mostra a reação 

de dissociação dos ácidos graxos: 

 

                                   RCOOH(aq) → R+
(aq) + COO-

(aq)                                 (8) 

 

Onde R representa a cadeia hidrocarbônica. 

 

O ácido oleico é encontrado na maioria dos óleos vegetais, em proporção variada. 
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As concentrações do íon carboxilato (RCOO-) e da espécie molecular (RCOOH), em 

solução, dependem do pH da solução. Em pH ácido predomina a forma molecular 

RCOOH e em pH básico predomina a forma iônica RCOO- (Fuerstenau at al., 1985). 

 

Na figura 3.15 observa-se que, acima do pH 4, a espécie predominante em solução é a 

molécula não dissociada do ácido gorduroso enquanto que, acima do pH 10, as 

moléculas do íon carboxilato estão dissociadas como íons. 

 

 

 

Figura 3.15 – Curva esquemática de dissociação de ácidos gordurosos, RCOO-H+, 
alquil sulfato de sódio, ROSO3

-Na+ e alquil sulfonato de sódio, RSO3
-Na+ versus 

pH. 

 

 

Os sabões são constituídos normalmente de sais de sódio e potássio de ácidos 

carboxílicos de cadeia longa, obtidos através de uma reação de saponificação, dado por: 

 

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O                           (9) 

                                                                                                                                          

Onde R representa a cadeia hidrocarbônica. 
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Além dos reagentes citados anteriormente utiliza-se ainda, em flotação, os 

modificadores, cujas funções distintas são: controle do pH, controle do estado de 

agregação da polpa, ativação e depressão. 

 

Segundo Matiolo (2003), dentre os métodos de flotação, o que tem maior aplicação no 

setor de saneamento e tratamento de águas é a flotação a ar dissolvido (FAD) que utiliza 

bolhas de dimensões micrométricas (30 - 100µm), possibilitando a remoção de 

partículas coloidais e ultrafinas (< 5µm). 

 

O processo envolve etapas de coagulação/floculação prévias e, posteriormente, 

aglomeração das gotículas de óleo, flotando-se o floco formado através de sua aderência 

às bolhas de ar.  

 

Segundo Teixeira (2003), o ar é injetado na unidade sob pressão, de modo a dissolvê-lo 

na água. Quando a água saturada é injetada na câmara de flotação, o que, normalmente, 

é feito juntamente com o efluente líquido previamente floculado, a pressão cai devido à 

pequena coluna líquida presente e o ar é impossibilitado de permanecer em solução, 

criando pequenas bolhas. Assim, os flocos aderem às bolhas e são transportados até a 

superfície da câmara, onde são removidos. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia geral para a elaboração do presente trabalho abrangeu as seguintes fases 

distintas: 

1. Geração de emulsões O/A estáveis; 

 

2. Determinação da dosagem de sal inorgânico, coagulantes e floculante a serem 

utilizados; 

 

3. Desestabilização das emulsões O/A; 

 

4. Análise e discussão dos resultados obtidos. 

 

 

4.1. Geração de emulsões óleo em água (O/A) 

A metodologia utilizada visou garantir a formação de emulsões estáveis durante o 

período de estudo desejado. No caso do presente estudo, a emulsão que interessa é do 

tipo óleo em água (O/A). 

 

A metodologia consistiu em colocar primeiramente a quantidade definida de ácido 

oleico padrão comercial, comercializado por Sulfal Química Ltda e fabricado por A. 

Azevedo Indústria e Comércio de Óleos Ltda, em um béquer e, em seguida, adicionar a 

de água. Em seguida, levou-se a mistura ao agitador mecânico para homogenização 

durante tempos de agitação variados.  

 

Utilizou-se seis tempos distintos de agitação das emulsões: 5, 10, 15, 20, 25 e 30  

minutos, verificando sua variação com a estabilidade das emulsões, a qual foi definida 

através de análise visual e pelas medidas de turbidez. 
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A Tabela V apresenta características do ácido oleico utilizado segundo dados fornecidos 

pelo fabricante. 

 

Tabela V – Características do ácido oleico (fornecido pelo fabricante) 

Propriedade Valor 

Cor/Aspecto Liquido levemente amarelado, transparente, límpido 

Índice de acidez 197 mgKOH/g 

Índice de saponificação 203 mgKOH/g 

Índice de iodo 90 CgI2/g 

Insaponificáveis 0,15% 

Cor Gardner 3 

Ponto de solidificação 10 

Umidade (a 150° C) 0,2% 

Densidade (a 20° C) 0,8990 g/cm3 

Solubilidade em álcool Total 

Ponto de névoa 13° C 

 

 

Foram adicionadas quantidades variadas de ácido oleico (0,2; 0,5 e 1% (v/v)), a fim de 

verificar a que apresentava melhor estabilidade e permitisse medidas de turbidez em 

função da faixa de leitura do equipamento. As medidas de turbidez indicaram a 

estabilidade das emulsões. O aparelho utilizado para realização das medidas foi o 

turbidímetro modelo Plus v1.25, marca Alfakit, com faixa de medição de 0 a 1000 NTU 

(figura 4.1). 
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Figura 4.1 – Turbidímetro usado nos ensaios experimentais. 

 

 

Utilizou-se uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) com o intuito de estabilizar as 

emulsões através do processo de saponificação e geração de um sabão de sódio. A 

concentração de NaOH foi mantida em 10-3 M, variando-se a dosagem adicionada: 20, 

30 e 50% (v/v). 

 

Em função da geração de emulsões com elevada turbidez, passou-se a utilizar como 

agente emulsificante um detergente doméstico marca Ypê, produzido por Química 

Amparo Ltda, cujos principais constituintes são: tensoativos aniônicos, coadjuvante, 

sequestrante, derivados de isotiazolinona, espessante e água. O ingrediente ativo desse 

detergente é o linear alquil benzeno sulfonato de sódio (LASNa), cuja fórmula 

molecular é C18H29SO3
-Na+ e apresenta estrutura mostrada na figura 4.2. 
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Figura 4.2 – Estrutura do linear alquil benzeno sulfonato de sódio. 

 

 

As características físico-químico do detergente utilizado são descritas na tabela VI. Os 

dados apresentados foram fornecidos pelo fabricante. As dosagens de detergente 

utilizadas foram de 4; 5; 10 e 20% (v/v).  

 

 

Tabela VI – Características físico-químicas do detergente (segundo fabricante) 

Propriedade Valor 

Aspecto Líquido viscoso transparente 

Estado físico Líquido 

Cor Branco 

Odor Característico 

Densidade (a 25º C) 1,02g/cm3 

Viscosidade (a 25º C BKF) Mínimo 250cP 

Solubilidade na água (a 20º 

C) 
Solúvel em água em qualquer proporção 

Ponto de Ebulição ND* 

pH 7,0 – 8,0 

Ponto de Fulgor 

>100ºC (acima de 100º C inicia-se formação de 

bolhas e conseqüente espumação, impossibilitando 

a continuidade da análise) 

Limites de Explosividade 

Superior/Inferior 
Produto não inflamável 

Pressão de Vapor (20º C) ND* 

Densidade de Vapor ND* 

*: Não Definido 
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O tipo de emulsão O/A (óleo em água) ou A/O (água em óleo) produzida foi 

determinado através do ensaio de corante. Adicionou-se à amostra, uma pequena 

quantidade de um corante alimentício hidrossolúvel, dentro de um tubo de ensaio e 

agitou-se com um bastão de vidro. A coloração uniforme na fase contínua indicou o tipo 

de emulsão. 

 

 

4.2. Desestabilização de emulsões 

Os procedimentos para desestabilização das emulsões basearam-se na supressão da 

dupla camada elétrica, pela adição de um eletrólito. Os testes foram conduzidos em 

laboratório, utilizando-se emulsões sintéticas. 

 

Um dos eletrólitos utilizados foi o cloreto de sódio (NaCl). As dosagens de NaCl 

utilizadas foram: 10, 20 e 40g/L, com o intuito de verificar se uma maior concentração 

de eletrólito alteraria de forma significativa a estabilidade da emulsão. Os tempos de 

agitação utilizados foram de 5 e 15 minutos. 

 

Além do NaCl, investigou-se a influência das dosagens independentes dos seguintes 

coagulantes: sulfato de alumínio (Al2(SO4)3.16H2O), cloreto férrico (FeCl3.6H2O), e 

policloreto de alumínio (Al2Cl6), utilizados amplamente em processos de tratamento de 

água. 

 

As dosagens e tempo de agitação para os coagulantes utilizados foram: 

• Sulfato de alumínio (Al2(SO4)3.16H2O): dosagens de 10, 20 e 40g/L, com 

tempos de agitação de 5 e 15 minutos; 

 

• Cloreto férrico (FeCl3.6H2O): dosagens de 10, 20 e 40g/L, com tempos de 

agitação de 5 e 15 minutos; 
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• Policloreto de Alumínio (PAC): dosagens de 1 e 4% (v/v), com tempos de 

agitação de 5 e 15 minutos. Utilizou-se policloreto de alumínio (Al2Cl6), padrão 

comercial, marca Hidroazul, cujas propriedades são apresentadas na tabela VII, 

segundo dados fornecidos pelo fabricante. 

 

Tabela VII – Características do PAC 

Propriedade Valor 

Substância química Cloreto monobásico de alumínio 

Concentração de Al2Cl6 31,4% 

Aparência Líquido 

Cor Castanho 

Densidade 1,25 - 1,29 g/cm3 

 

 

Após a agitação da solução (emulsão+coagulante) em agitador mecânico, corrigiu-se o 

pH da mesma, medindo sua turbidez em tempos pré-estabelecidos (tempos de repouso). 

 

As medidas de pH foram realizadas em pH-metro modelo DM-22, marca Digimed 

(Figura 4.3). As correções de pH foram feitas através da adição de soluções de HCl e 

NaOH  0,1 mol/L, conforme pH ótimo de coagulação de cada coagulante utilizado 

apresentado na tabela III. 

 

Os ensaios de desestabilização utilizando-se floculante foram realizados adicionando-se 

um coagulante e o floculante às emulsões. O floculante utilizado foi a poliacrilamida 

aniônica (PAM), marca Superfloc A-100 PWG. 

 

Após os tempos de agitação das emulsões com os coagulantes (5 e 15 minutos), as 

emulsões eram deixadas em repouso e procediam-se as leituras de turbidez em 

determinados tempos de repouso. 

 

Foram realizados ensaios utilizando-se os coagulantes Al2(SO4)3 e FeCl3 a uma 

dosagem de 40,0g/L e floculante poliacrilamida (PAM) a uma dosagem de 2%, 
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agitando-se por 5 minutos com alta velocidade e mais 2 minutos, em velocidade lenta, 

permitindo a formação dos flocos. 

 

 

 

Figura 4.3 – pH-metro utilizado nos ensaios experimentais. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são mostrados os resultados obtidos no presente trabalho, bem como a 

discussão dos mesmos. 

 

 

5.1. Geração de emulsões óleo em água (O/A) 

As dosagens utilizadas de ácido oleico, solução de NaOH e o tempo de agitação foram 

variados com o intuito de se determinar as melhores condições, de modo a obter 

emulsões estáveis. 

 

A tabela VIII relaciona a turbidez da emulsão em função do tempo de repouso, 

mantendo-se constante a dosagem de surfatante e de ácido oleico e o tempo de agitação 

(dosagem de 20% (v/v) de NaOH 10-3 mol/L e de ácido oleico 1% (v/v), tempo de 

agitação igual a 30 minutos). 

 

Tabela VIII – Turbidez da emulsão em função dos tempos de repouso, mantendo-
se constante as dosagem de NaOH (20%) e ácido oleico (1%) e tempo de agitação 

de 30 min 

Tempo de repouso 
(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

5 103,03 103,72 83,94 96,90 11,23 
10 43,17 39,04 35,60 39,27 3,79 
15 25,80 25,46 25,11 25,46 0,35 
30 7,05 7,05 7,05 7,05 0,00 
60 6,54 6,36 6,54 6,48 0,10 
90 5,85 5,85 5,85 5,85 0,00 

120 8,08 8,26 8,43 8,26 0,18 
180 7,91 8,08 7,57 7,85 0,26 

11520 (8 dias) 4,64 4,30 4,47 4,47 0,17 
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A figura 5.1 mostra o gráfico obtido plotando-se o tempo de repouso em função da 

turbidez da emulsão para os dados apresentados na tabela VIII. Os pontos do gráfico 

representam a média das três medidas experimentais realizadas. As barras verticais 

situadas junto aos pontos indicam o desvio padrão de cada medida experimental. Nota-

se claramente que a medida que o tempo de repouso cresce o desvio padrão tende a 

decrescer, tendendo a zero, o que indica uma diminuição considerável em relação à 

variabilidade da turbidez entre as leituras do ensaio. 

 

A fim de se estabelecer um modelamento matemático inicial e/ou gerar mais 

informações sobre o comportamento da turbidez da emulsão com o tempo de repouso 

foi realizada uma regressão exponencial (vide figura 5.1) onde se obteve uma aderência 

de aproximadamente 94% entre a curva teórica e os valores experimentais. Tal curva foi 

usada pelo fato de ter sido a que gerou o melhor ajuste para os pontos. 

 

 

 

Figura 5.1 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
mantendo-se constante as dosagem de NaOH (20%) e ácido oleico (1%) e tempo de 

agitação de 30 min. 
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A quantidade de NaOH adicionada foi variada a fim de verificar se o aumento da 

dosagem de surfatante melhorava a estabilidade da emulsão, mantendo-se a dosagem de 

ácido oleico adicionado e o tempo de agitação constantes. A tabela IX relaciona a 

turbidez da emulsão em função do tempo de repouso (dosagem de 20% de NaOH, de 

0,5% de ácido oleico e tempo de agitação igual a 30 minutos). Foram realizados três 

ensaios, mantendo-se as condições do experimento exatamente iguais. 

 

Tabela IX – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, para 
dosagem de 20% NaOH, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico (0,5%) 

e tempo de agitação de 30 min 

Tempo de repouso 
(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez média 
(NTU) 

Desvio padrão 
(NTU)  

677,85 693,68 679,92 683,82 8,60 
501,38 500,52 498,11 500,00 1,70 5 
315,96 316,31 309,26 313,84 3,97 
653,60 655,49 652,74 653,94 1,41 
491,06 491,23 489,68 490,66 0,85 10 
306,85 304,10 303,75 304,90 1,70 
652,74 655,32 653,08 653,71 1,40 
489,86 486,59 487,79 488,08 1,65 15 
303,06 304,96 302,89 303,64 1,15 
659,28 663,40 683,70 668,79 13,07 
465,95 471,28 479,36 472,20 6,75 30 
281,74 277,26 282,08 280,36 2,69 
717,07 714,66 719,30 717,01 2,32 
490,20 489,51 493,64 491,12 2,21 60 
276,06 275,37 279,50 276,98 2,21 
794,30 801,35 810,64 802,10 8,20 
490,89 491,23 492,44 491,52 0,81 90 
276,58 279,33 278,33 278,08 1,39 
824,05 825,94 826,63 825,54 1,34 
499,83 501,04 498,46 499,78 0,75 120 
279,16 280,53 279,33 279,67 1,29 

 

 

A figura 5.2 mostra o gráfico obtido plotando-se o tempo de repouso em função da 

turbidez da emulsão para os dados apresentados na tabela IX. Os resultados encontrados 

demonstram uma tendência em manter a estabilidade. Porém, para o ensaio A, a 

turbidez final teve um aumento em relação à turbidez inicial. Embora os três ensaios (A, 
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B e C) tenham sido realizados mantendo-se as mesmas condições do experimento, os 

resultados obtidos tiveram uma variação significativa nos valores de turbidez. 

 

 

 

Figura 5.2 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
mantendo-se constante as dosagem de NaOH (10 mL) e ácido oleico (0,5%) e 
tempo de agitação de 30 min. 

 

A tabela X relaciona a turbidez da emulsão em função do tempo de repouso (dosagem 

de 30% de NaOH, de 0,5% de ácido oleico e tempo de agitação igual a 30 minutos). 

 

Tabela X – Turbidez da emulsão em função dos tempos de repouso, para dosagem 
de 30% de NaOH, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico (0,5%) e 

tempo de agitação de 30 min 

Tempo de repouso 
(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez média 
(NTU) 

Desvio padrão 
(NTU)  

5 570,87 569,66 565,54 568,69 2,79 
10 558,66 556,94 560,03 558,54 1,55 
15 557,45 556,59 555,56 556,53 0,95 
30 574,14 565,36 571,04 570,18 4,45 
60 575,51 578,95 583,42 579,29 3,97 
90 635,20 636,40 638,81 636,80 1,84 

120 615,07 617,14 615,59 615,93 1,08 
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A figura 5.3 mostra o gráfico obtido plotando-se o tempo de repouso em função da 

turbidez da emulsão para os dados apresentados na tabela X. O ajuste dos pontos através 

de uma curva não foi satisfatório e, assim sendo não é apresentado na figura em 

questão. Contudo, percebe-se que a emulsão teve a sua turbidez reduzida nos primeiros 

minutos do ensaio (até 15 minutos) no que teve um acréscimo desta, seguido de nova 

diminuição. 

 

 

 

Figura 5.3 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
mantendo-se constante as dosagem de NaOH (30%) e ácido oleico (0,5%) e tempo 

de agitação de 30 min. 

 

 

A tabela XI relaciona a turbidez da emulsão em função do tempo de repouso (dosagem 

de 50% de NaOH, de 0,5% de ácido oleico e tempo de agitação igual a 30 minutos). 
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Tabela XI – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, para 
dosagem de 50% de NaOH, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico 

(0,5%) e tempo de agitação de 30 min 

Tempo de repouso 
(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez média 
(NTU) 

Desvio padrão 
(NTU)  

208,64 207,26 204,51 206,80 2,10 
223,77 219,99 221,02 221,59 1,95 5 
278,64 277,61  279,16 278,47 0,79 
201,07 201,93 200,55 201,18 0,70 
214,48 214,14 214,66 214,43 0,26 10 
272,28 273,65 272,10 272,68 0,85 
201,76 200,55 202,96 201,76 1,21 
210,87 214,14 212,94 212,65 1,65 15 
286,55 287,24 282,60 285,46 2,50 
186,10 186,79 189,72 187,54 1,92 
196,94 201,58 202,62 200,38 3,02 30 
276,06 273,48 281,74 277,09 4,23 
166,84 165,81 167,18 166,61 0,71 
185,76 186,45 183,52 185,24 1,53 60 
252,67 253,18 248,71 251,52 2,45 
164,95 167,01 167,36 166,44 1,30 
197,11 198,83 199,00 198,31 1,05 90 
247,34 247,51 250,43 248,43 1,74 
167,70 169,25 167,18 168,04 1,08 
185,93 185,07 187,31 186,10 1,13 120 
243,38 242,69 240,46 242,18 1,53 

 

 

A figura 5.4 mostra o gráfico obtido plotando-se o tempo de repouso em função da 

turbidez da emulsão para os dados apresentados na tabela XI. Apesar dos valores 

numéricos discrepantes percebe-se uma tendência geral na redução da turbidez com o 

aumento do tempo de repouso. A redução final da turbidez (diferença entre a leitura 

inicial e a final da turbidez) se manteve aproximadamente a mesma para os três ensaios 

(cerca de 40 NTU). 
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Figura 5.4 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
mantendo-se constante as dosagem de NaOH (50%) e ácido oleico (0,5%) e tempo 

de agitação de 30 min. 

 

 

Uma das variáveis que poderiam influenciar na estabilidade das emulsões era o tempo 

de agitação da mistura. Mantendo-se as dosagens de ácido oleico e NaOH adicionados 

constantes, variou-se os tempos de agitação das emulsões (5, 10, 15, 20, 25 e 30 min). 

 

A tabela XII relaciona a turbidez da emulsão em função do tempo de repouso (dosagem 

de 20% de NaOH e de 0,5% de ácido oleico, variando-se os tempos de agitação). 
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Tabela XII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, mantendo-
se constante as dosagem de NaOH (20%), dosagem de ácido oleico (0,5%) e 

variando-se os tempos de agitação 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Tempo de 
agitação 

(min) 
76,54 76,71 76,37 76,54 0,17 
35,09 35,95 38,53 36,52 1,79 5 
127,80 127,11 126,59 127,17 0,61 
70,18 69,14 68,80 69,37 0,72 
33,71 35,43 36,12 35,09 1,24 10 
132,10 131,41 130,89 131,47 0,61 
65,36 65,02 65,36 65,25 0,20 
31,30 32,68 34,40 32,79 1,55 15 
130,20 130,03 128,83 129,69 0,75 
49,71 50,40 51,60 50,57 0,96 
33,20 33,54 33,37 33,37 0,17 30 
130,89 130,89 130,72 130,83 0,10 
53,49 53,32 53,49 53,43 0,10 
22,88 22,88 23,22 22,99 0,20 60 
124,87 123,84 125,04 124,58 0,65 
51,08 51,43 51,43 51,31 0,20 
24,60 24,77 24,94 24,77 0,17 90 

- - - - - 
- - - - - 

23,56 23,39 23,05 23,33 0,26 120 
- - - - - 

38,70 36,64 36,98 37,44 1,10 
26,49 26,83 37,18 30,17 6,08 1440 (1 dia) 

- - - - - 

5 

 

164,43 166,15 167,18 165,92 1,39 
52,80 53,32 55,21 53,78 1,27 5 
94,77 99,07 105,26 99,70 5,27 
142,76 146,54 151,70 147,00 4,49 
61,92 62,09 61,75 61,92 0,17 10 
107,67 107,67 107,33 107,56 0,20 
144,31 152,74 155,83 150,96 5,96 
61,06 60,54 60,54 60,71 0,30 15 
84,62 92,88 95,12 90,87 5,53 
134,33 134,85 130,20 133,13 2,55 
43,17 43,52 44,72 43,80 0,81 30 
92,36 97,01 99,76 96,38 3,74 
132,10 131,92 132,96 132,33 0,56 
48,33 48,33 48,50 48,39 0,10 60 
96,49 96,49 97,01 96,66 0,30 

10 
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Tabela XIII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
mantendo-se constante as dosagem de NaOH (20%), dosagem de ácido oleico 

(0,5%) e variando-se os tempos de agitação (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Tempo de 
agitação 

(min) 
150,33 151,19 151,53 151,02 0,62 
44,38 44,38 44,38 44,38 0,00 90 
97,70 96,32 96,49 96,84 0,75 
133,82 134,50 135,36 134,56 0,77 
43,52 43,69 43,69 43,63 0,10 120 
98,56 98,56 98,21 98,44 0,20 
79,46 78,43 81,70 79,86 1,67 
40,94 41,28 41,97 41,40 0,52 1440 (1 dia) 
64,50 66,91 70,18 67,20 2,85 

10 

 

77,74 71,04 69,49 72,76 4,38 
79,64 81,18 82,56 81,13 1,46 5 
137,94 136,74 136,91 137,20 0,65 
46,96 46,44 45,92 46,44 0,52 
84,11 83,94 82,73 83,59 0,75 10 
126,25 127,80 129,86 127,97 1,81 
44,55 44,38 44,20 44,38 0,18 
79,64 79,29 78,78 79,24 0,43 15 
128,48 127,80 128,48 128,25 0,39 
22,19 24,42 26,14 24,25 1,98 
64,33 64,33 65,19 64,62 0,50 30 
100,28 101,65 103,20 101,71 1,46 
32,34 32,34 32,34 32,34 0,00 
64,84 64,16 64,33 64,44 0,35 60 
112,32 112,66 113,18 112,72 0,43 
24,08 24,08 25,11 24,42 0,59 
66,05 65,53 65,53 65,70 0,30 90 
122,64 121,43 120,92 121,66 0,88 
27,69 27,18 26,66 27,18 0,52 
64,33 64,33 63,98 64,21 0,20 120 
115,07 114,90 115,24 115,07 0,17 

9,46 9,46 9,63 9,52 0,10 
60,72 60,72 61,58 61,01 0,50 1440 (1 dia) 
74,65 74,99 75,51 75,05 0,43 

15 

 

414,86 417,62 421,40 417,96 3,28 
355,35 360,86 373,58 363,26 9,35 5 
69,49 71,21 76,88 72,53 3,87 
427,76 427,94 431,55 429,08 2,14 
349,85 359,31 368,08 359,08 9,12 10 
72,76 71,90 71,72 72,13 0,56 

20 
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Tabela XIV – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, mantendo-
se constante as dosagem de NaOH (20%), dosagem de ácido oleico (0,5%) e 

variando-se os tempos de agitação (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Tempo de 
agitação 

(min) 
448,75 446,51 449,61 448,29 1,60 
380,12 386,14 383,39 383,22 3,01 15 
46,10 48,50 52,12 48,91 3,03 
436,19 439,80 438,94 438,31 1,89 
360,17 363,78 368,77 364,24 4,32 30 
57,79 58,48 59,34 58,54 0,78 
490,37 491,23 492,61 491,40 1,13 
374,62 375,13 375,99 375,25 0,69 60 
33,02 33,02 33,88 33,31 0,50 
484,18 484,35 485,38 484,64 0,65 
389,92 387,52 388,38 388,61 1,22 90 
33,02 33,71 34,92 33,88 0,96 
492,26 494,16 496,05 494,16 1,90 
389,06 388,03 387,34 388,14 0,87 120 
32,16 32,16 32,85 32,39 0,40 
254,22 251,98 255,42 253,87 1,75 
332,30 350,02 348,47 343,60 9,81 1440 (1 dia) 
34,92 32,51 33,54 33,66 1,21 

20 

 

187,31 181,29 183,52 184,04 3,04 
340,56 352,94 368,25 353,92 13,87 5 
304,61 299,97 297,56 300,71 3,58 
148,44 148,44 147,58 148,15 0,50 
354,49 354,84 349,68 353,00 2,88 10 
251,46 250,26 254,56 252,09 2,22 
132,61 133,30 135,71 133,87 1,63 
353,63 355,01 354,66 354,43 0,72 15 
261,10 262,82 257,66 260,53 2,63 
139,66 139,15 138,46 139,09 0,60 
332,50 330,76 331,79 331,68 0,87 30 
254,39 260,41 260,06 258,29 3,38 
119,54 119,71 126,59 121,95 4,02 
358,45 361,20 358,62 359,42 1,54 60 
237,02 236,84 235,98 236,61 0,56 
122,64 121,26 120,74 121,55 0,98 
362,23 358,62 361,72 360,86 1,95 90 
223,26 222,84 222,91 223,00 0,23 
129,69 148,95 146,20 141,61 10,42 
350,54 351,74 353,80 352,03 1,65 120 
223,77 223,60 222,91 223,43 0,46 

25 
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Tabela XV – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, mantendo-
se constante as dosagem de NaOH (20%), dosagem de ácido oleico (0,5%) e 

variando-se os tempos de agitação (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Tempo de 
agitação 

(min) 
31,99 31,48 32,34 31,94 0,43 
369,80 372,28 366,02 369,37 3,15 1440 (1 dia) 
303,58 310,80 303,41 305,93 4,22 

25 

 

677,85 693,68 679,92 683,82 8,60 
501,38 500,52 498,11 500,00 1,70 5 
315,96 316,31 309,26 313,84 3,97 
653,60 655,49 652,74 653,94 1,41 
491,06 491,23 489,68 490,66 0,85 10 
306,85 304,10 303,75 304,90 1,70 
652,74 655,32 653,08 653,71 1,40 
489,86 486,59 487,79 488,08 1,65 15 
303,06 304,96 302,89 303,64 1,15 
659,28 663,40 683,70 668,79 13,07 
465,95 471,28 479,36 472,20 6,75 30 
281,74 277,26 282,08 280,36 2,69 
717,07 714,66 719,30 717,01 2,32 
490,20 489,51 493,64 491,12 2,21 60 
276,06 275,37 279,50 276,98 2,21 
794,30 801,35 810,64 802,10 8,20 
490,89 491,23 492,44 491,52 0,81 90 
276,58 279,33 278,33 278,08 1,39 
824,05 825,94 826,63 825,54 1,34 
499,83 501,04 498,46 499,78 1,29 120 
279,16 280,53 279,33 279,67 0,75 
833,51 829,73 837,64 833,63 3,96 
550,40 547,13 554,01 550,51 3,44 1440 (1 dia) 
392,16 385,62 378,23 385,34 6,97 

30 

 

 

A figura 5.4 apresenta o gráfico que relaciona a turbidez média das emulsões em função 

dos tempos de repouso para as seguintes dosagens: NaOH (20%) e ácido oleico (0,5%) 

para cada tempos de agitação das emulsões. 
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Figura 5.5 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
mantendo-se constante as dosagem de NaOH (20%), dosagem de ácido oleico 

(0,5%) e variando-se os tempos de agitação. 

 

Observa-se que, para os tempos de agitação de 5, 10 e 15 minutos, os valores da 

turbidez das emulsões não variaram significativamente, mesmo após 24 horas, 

indicando uma estabilidade da emulsão produzida. No entanto, os valores de turbidez 

apresentados foram baixos, não caracterizando efluentes industriais. Para 25 minutos de 

agitação houve uma pequena variação da turbidez. No entanto, para 20 minutos houve 

uma queda da turbidez após 24 horas. Para o tempo de agitação de 30 minutos, após 24 

horas, as emulsões apresentavam valores mais elevados de turbidez do que os 

apresentados inicialmente. 

 

Analisando os valores iniciais de turbidez nota-se que a turbidez inicial cresce com o 

aumento do tempo de agitação, o que demonstra que a agitação tende a produzir micelas 

cada vez menores. Contudo, o crescimento da turbidez inicial com o tempo de agitação 

não é linear, notando-se valores próximos entre si para tempos de agitação de até 15 

minutos. O mesmo aconteceu com os tempos de agitação de 20 e 25 minutos. 
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Utilizando-se como estabilizante um detergente doméstico, procederam-se os ensaios de 

emulsificação e medidas de turbidez das emulsões, variando-as as dosagens de 

detergente e ácido oleico adicionadas, mantendo-se o tempo de agitação fixo em 5 

minutos. A tabela XIII relaciona a turbidez da emulsão em função do tempo de repouso 

(dosagem de detergente igual a 5%, dosagem de ácido oleico 0,2% e tempo de agitação 

de 5 minutos). 

 

Tabela XVI – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, para 
dosagem de detergente igual a 5%, mantendo-se constante a dosagem de ácido 

oleico (0,2%) e tempo de agitação de 5 min 

Tempo de repouso 
(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez média 
(NTU) 

Desvio padrão 
(NTU)  

187,48 189,20 189,54 188,74 1,10 
102,68 103,72 106,47 104,29 1,96 15 
328,18 353,63 364,30 348,70 18,56 
121,95 127,80 139,66 129,80 9,02 
104,23 92,94 96,66 97,94 5,75 30 
243,90 258,00 269,70 257,20 12,92 
145,17 148,09 153,42 148,89 4,18 
80,84 82,22 87,38 83,48 3,45 60 
205,02 205,20 198,66 202,96 3,72 
105,09 105,95 108,70 106,58 1,89 
66,91 67,60 68,63 67,71 0,87 120 
153,77 156,52 155,32 155,20 1,38 
157,90 161,68 163,57 161,05 2,89 
123,32 131,06 133,64 129,34 5,37 5760 (4 dias) 
168,47 172,65 171,12 170,75 2,11 

 

 

A figura 5.6 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para uma dosagem de 0,2% de ácido oleico, 5% de detergente e 5 minutos de 

agitação (dados da tabela XIII). Percebe-se uma anomalia não explicada entre os valores 

obtidos para a turbidez inicial. Contudo, o comportamento decrescente das três curvas 

foi semelhante. A turbidez final (após 4 dias) das três emulsões tendeu ao mesmo valor 

(aproximadamente 140 NTU), valor próximo do observado em tempos de repouso 

próximo a 120 minutos, indicando assim uma estabilidade das emulsões. 
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Figura 5.6 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso 
para dosagem de detergente igual a 5%, mantendo-se constante a dosagem de 

ácido oleico (0,2%) e tempo de agitação de 5 min. 

 

 
A tabela XIV relaciona a turbidez da emulsão em função do tempo de repouso 

(dosagem de detergente igual a 5%, dosagem de ácido oleico (0,5%) e tempo de 

agitação de 5 minutos). 
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Tabela XVII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, para 
dosagem de detergente igual a 5%, mantendo-se constante a dosagem de ácido 

oleico (0,5%) e tempo de agitação de 5 min 

Tempo de repouso 
(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez média 
(NTU) 

Desvio padrão 
(NTU)  

354,49 350,54 349,68 351,57 2,57 
187,48 189,20 189,54 188,74 1,10 15 
374,27 403,34 401,62 393,08 16,31 
252,15 253,53 247,34 251,01 3,25 
121,95 127,80 139,66 129,80 9,02 30 
254,39 242,52 310,63 269,18 36,38 
336,95 333,16 329,72 333,28 3,62 
145,17 148,09 153,42 148,89 4,18 60 
192,30 211,04 240,80 214,71 24,46 
157,72 173,20 180,94 170,62 11,82 
105,09 105,95 108,70 106,58 1,89 120 
171,14 195,39 210,87 192,47 20,03 
157,90 161,68 163,57 161,05 2,89 
123,32 131,06 133,64 129,34 5,37 5760 (4 dias) 
165,07 165,24 164,90 165,07 0,17 

 

 

A figura 5.7 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para uma dosagem de 0,5% de ácido oleico, 5% de detergente e 5 minutos de 

agitação (dados da tabela XIV). Nota-se que tanto a figura 5.6 quanto a figura 5.7 têm 

comportamento semelhante no que tange ao decrescimento da turbidez nos primeiros 

minutos de repouso e uma estabilização da turbidez em valores próximos a 140 NTU 

com 4 dias de repouso. 
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Figura 5.7 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso 
para dosagem de detergente igual a 5% mantendo-se constante a dosagem de ácido 

oleico (0,5%) e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A tabela XV relaciona a turbidez da emulsão em função do tempo de repouso (dosagem 

de detergente igual a 5%, dosagem de ácido oleico (1%) e tempo de agitação de 5 

minutos). 
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Tabela XVIII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, para 
dosagem de detergente igual a 5%, mantendo-se constante a dosagem de ácido 

oleico (1%) e tempo de agitação de 5 min 

Tempo de repouso 
(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez média 
(NTU) 

Desvio padrão 
(NTU)  

705,72 700,73 705,20 703,88 2,74 
504,13 496,74 489,68 496,85 7,23 15 
859,31 838,67 840,22 846,07 11,50 
502,07 497,42 491,23 496,91 5,44 
310,12 305,64 304,61 306,79 2,93 30 
607,68 603,55 616,96 609,40 6,87 
265,91 266,60 261,10 264,54 3,00 
188,00 184,04 183,01 185,02 2,63 60 
260,41 255,25 254,73 256,80 3,14 
145,68 142,76 140,52 142,99 2,59 
143,10 139,15 133,99 138,75 4,57 120 
75,68 81,70 90,82 82,73 7,62 
291,20 286,21 290,16 289,19 2,63 
193,89 190,98 191,22 192,03 1,62 5760 (4 dias) 
115,88 109,72 110,23 111,94 3,42 

 

 

A figura 5.8 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para uma dosagem de 1,0% de ácido oleico, 5% de detergente e 5 minutos de 

agitação (dados da tabela XV). As mesmas considerações feitas para as figuras 5.6 e 5.7 

são igualmente válidas para a figura 5.8. Contudo, o valor da turbidez com 4 dias de 

repouso sobre um ligeiro aumento na medida em que a concentração de ácido oleico foi 

aumentada, sendo a mesma observação válida para a turbidez inicial. Desta forma, 

conclui-se que o aumento da concentração de ácido oleico (de 0,2 para 0,5 e, 

posteriormente para 1%) ocasionou em um aumento tanto da turbidez inicial quanto da 

final da emulsão. Como o volume de água e de detergente se manteve constante em 

todos os ensaios, conclui-se que o aumento da concentração de ácido oleico ocasionou 

em mais micelas dispersas no seio da solução e, assim sendo, maior turbidez. 
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Figura 5.8 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
para dosagem de detergente igual a 5%, mantendo-se constante a dosagem de 

ácido oleico (1%) e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A fim de se obter emulsões mais estáveis a dosagem de detergente foi modificada para 

4%, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico (0,5%) e tempo de agitação em 5 

minutos, apresentando-se mais estáveis visualmente e do ponto de vista da turbidez, 

conforme pode ser visto na tabela XVI. A figura 5.9 apresenta a emulsão produzida. A 

dosagem usada nos ensaios de desestabilização das emulsões utilizando-se os 

coagulantes Al2(SO4)3, FeCl3 e Al2Cl6, o floculante poliacrilamida e o sal inorgânico 

NaCl foi de 5%.  
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Figura 5.9 – Emulsão. 

 

 

Tabela XIX – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, para 
dosagem de detergente igual a 4%, mantendo-se constante a dosagem de ácido 

oleico (0,5%) e tempo de agitação de 5 min 

Tempo de repouso 
(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez média 
(NTU) 

Desvio padrão 
(NTU)  

988,31 972,83 984,53 981,89 8,07 
831,45 715,18 676,65 741,09 80,59 
645,17 624,19 630,38 633,25 10,78 
558,66 533,72 545,41 545,93 12,48 
700,21 699,01 717,07 705,43 10,10 

15 

533,54 524,08 547,82 535,15 11,95 
840,74 873,59 868,94 861,09 17,78 
223,77 245,27 264,19 244,41 20,22 
432,41 444,10 447,37 441,29 7,87 
375,30 383,90 396,29 385,16 10,55 
504,99 503,79 506,54 505,11 1,38 

30 

379,26 365,33 410,56 385,05 23,16 
515,93 540,94 536,98 531,28 13,44 
131,06 145,17 180,60 152,28 25,52 
264,54 278,64 296,36 279,85 15,94 
239,60 246,99 256,80 247,80 8,63 
328,18 335,74 346,92 336,95 9,43 

60 

236,84 257,83 271,76 255,48 17,58 
331,27 332,99 340,39 334,88 4,85 
70,35 83,94 108,02 87,44 19,08 
165,64 176,13 192,47 178,08 13,52 
190,75 191,26 185,07 189,03 3,44 
203,48 189,20 203,13 198,60 8,15 

120 

210,36 206,74 207,43 208,18 1,92 
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A figura 5.10 apresenta um gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para os seis ensaios realizados, conforme dados mostrados na tabela XVI. 

Nota-se uma discrepância entre o primeiro ensaio (ensaio A) e os demais. Contudo, o 

comportamento das curvas foi muito semelhante, como pode ser visto nos ensaios C a 

F. De forma análoga ao comportamento exibido nos gráficos 5.6 a 5.8, o gráfico 5.9 foi 

sempre decrescente para tempos de repouso entre 15 e 120 minutos. 

 

 

 

Figura 5.10 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de detergente igual a 4%, mantendo-se constante a 

dosagem de ácido oleico (0,5%) e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

Emulsões preparadas utilizando-se dosagens de detergente de 10 e 20%, em ensaios 

preliminares, ultrapassaram a faixa de leitura máxima do turbidímetro (1000 NTU), em 

todas as dosagens de ácido oleico utilizadas (0,2; 0,5 e 1%). Por isso, tais dosagens não 

foram utilizadas no preparo de emulsões a serem desestabilizadas. 
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As emulsões geradas foram caracterizadas quanto ao tipo (A/O ou O/A) através do teste 

do corante. O teste foi realizado utilizando-se uma pequena quantidade de corante 

hidrossolúvel confirmando o tipo de emulsão, devido à coloração uniforme na fase 

dispersante. A solubilização do corante na fase dispersa, associada às suas 

características de solubilidade (hidrossolúvel), indicaram uma emulsão do tipo O/A. 

 

5.2. Desestabilização de emulsões 

Para os ensaios de desestabilização utilizando-se o cloreto de sódio (NaCl), variou-se as 

quantidades de sal adicionadas às emulsões (10, 20 e 40g/L). A concentração de ácido 

oleico utilizada foi mantida em 0,5%, dosagem de detergente 5% e tempos de agitação 

iguais a 5 e 15 minutos. Após o preparo das emulsões, procedeu-se os ensaios de 

desestabilização, adicionando-se as dosagens variadas de NaCl e variando-se o tempo 

de agitação com o sal (5 e 15 minutos). 

 

A metodologia utilizada para a realização dos ensaios constituiu-se no preparo da 

emulsão e medição de sua turbidez sem adição de sal (valor apresentado na tabela XVII 

como 0 minuto). Após tal etapa realizou-se a adição de NaCl e a agitação da emulsão 

por 5 minutos (tabela XVII) e por 15 minutos (tabela XVIII). Após o término do tempo 

agitação as emulsões foram deixadas em repouso. Todos os ensaios foram realizados em 

triplicata. 

 

Tabela XX – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, variando-se 
as dosagens de NaCl, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico (0,5%) e o 

tempo de agitação (5 min) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU)  

Dosagem de 
NaCl 
(g/L) 

87,55 92,19 101,14 93,63 6,91 
75,51 79,98 87,38 80,96 5,99 0 
192,30 212,76 224,98 210,01 16,51 

0,0 

Fora de escala - - 
Fora de escala - - 15 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 

901,80 927,60 946,69 925,36 22,53 30 
Fora de escala - - 

10,0 
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Tabela XXI – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, variando-
se as dosagens de NaCl, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico (0,5%) e 

o tempo de agitação (5 min) (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU)  

Dosagem de 
NaCl 
(g/L) 

Fora de escala - - 
802,90 829,56 847,10 826,52 22,26 60 

Fora de escala - - 
Fora de escala - - 

793,44 820,10 836,78 816,77 21,86 120 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 2880 (2 dias) 
Fora de escala - - 

10,0 

 

95,46 103,20 119,54 106,07 12,29 
80,32 81,70 85,14 82,39 2,48 0 
65,02 66,39 73,79 68,40 4,72 

0,0 

Fora de escala - - 
Fora de escala - - 15 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 30 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 60 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 120 
Fora de escala - - 

17,89 17,89 18,23 18,00 0,20 
16,00 16,17 16,51 16,23 0,26 2880 (2 dias) 
20,98 20,98 21,50 21,15 0,30 

20,0 

 

152,91 151,19 153,77 152,62 1,31 
125,22 126,25 130,20 127,22 2,63 0 
169,94 193,33 210,87 191,38 20,53 

0,0 

238,05 247,51 263,68 249,75 12,96 
281,22 313,21 330,07 308,17 24,81 15 
264,54 277,78 284,14 275,49 10,00 
187,82 192,81 192,12 190,92 2,70 
241,66 272,28 272,62 262,19 17,78 30 
212,76 221,71 232,20 222,22 9,73 
153,94 153,94 171,83 159,90 10,33 
185,42 196,25 201,41 194,36 8,16 60 
163,03 164,43 169,42 165,63 3,36 

40,0 
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Tabela XXII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, variando-
se as dosagens de NaCl, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico (0,5%) e 

o tempo de agitação (5 min) (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU)  

Dosagem de 
NaCl 
(g/L) 

117,48 121,78 124,36 121,21 3,48 
135,71 147,40 149,98 144,36 7,60 120 
146,89 145,51 146,72 146,37 0,75 
1,38 1,38 2,24 1,67 0,50 
3,96 3,96 4,13 4,02 0,10 2880 (2 dias) 
0,69 0,86 1,20 0,92 0,26 

40,0 

 

 

A figura 5.11 apresenta um gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para a dosagem de NaCl de 40,0 g/L, mantendo-se constante a dosagem de 

ácido oleico (0,5%) e o tempo de agitação de 5 min. Para as outras dosagens não se 

obteve resultados significativos em função da maior parte dos ensaios realizados terem 

apresentado turbidez maior do que a faixa de leitura do equipamento (1000 NTU). 

 

Supondo-se que a presença de íons Na+ e Cl- leva a um aumento da densidade de cargas 

na camada difusa, comprimindo-a e fazendo com que ocorra a coagulação, deduz-se que 

a redução tão proeminente da turbidez (de aproximadamente 300 NTU para 

aproximadamente 0 NTU) das emulsões ensaiadas deve-se a tal fenômeno. 

 

Contudo, o tempo gasto para a redução da turbidez foi de aproximadamente dois dias. 

Este tempo tão elevado pode indicar a inviabilidade da utilização de sais inorgânicos na 

desestabilização de emulsões O/A em processos industriais. 
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Figura 5.11 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 

repouso, para dosagem de NaCl igual a 40,0 g/L, ácido oleico 0,5% e tempo de 
agitação de 5 min. 

 

 

Tabela XXIII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de NaCl, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico 

(0,5%) e o tempo de agitação (15 min) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
NaCl 
(g/L) 

87,55 92,19 101,14 93,63 6,91 
101,14 104,40 107,16 104,23 3,01 0 
231,00 272,62 293,43 265,68 31,79 

0,0 

Fora de escala - - 
Fora de escala - - 15 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 30 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 60 
Fora de escala - - 

10,0 
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Tabela XXIV – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de NaCl, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico 

(0,5%) e o tempo de agitação (15 min) (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
NaCl 
(g/L) 

Fora de escala - - 
Fora de escala - - 120 
Fora de escala - - 

949,78 939,12 942,39 943,76 5,46 
Fora de escala - - 2880 (2 dias) 
Fora de escala - - 

10,0 

 

89,96 98,90 119,34 102,73 15,06 
146,37 147,58 148,09 147,35 0,88 0 
80,67 85,83 95,98 87,49 7,79 

0,0 

Fora de escala - - 
Fora de escala - - 15 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 30 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 60 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 
Fora de escala - - 120 
Fora de escala - - 

35,26 35,78 36,29 35,78 0,52 
31,65 31,65 32,16 31,82 0,29 2880 (2 dias) 
20,47 20,47 20,30 20,41 0,10 

20,0 

 

186,96 188,51 186,45 187,31 1,07 
163,23 164,60 163,57 163,80 0,71 0 
234,44 237,02 235,98 235,81 1,30 

0,0 

344,00 361,72 361,72 355,81 10,23 
339,36 353,29 372,72 355,12 16,76 15 
196,94 205,02 223,08 208,35 13,38 
258,52 268,66 280,70 269,29 11,10 
245,10 283,63 295,84 274,86 26,48 30 
158,24 189,72 189,03 179,00 17,98 
190,23 191,95 197,46 193,21 3,78 
176,82 176,99 198,14 183,98 12,26 60 
122,98 125,90 135,54 128,14 6,57 
135,19 146,37 159,44 147,00 12,14 
113,86 128,31 137,60 126,59 11,96 120 
116,79 116,44 115,93 116,39 0,43 

40,0 
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Tabela XXV – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, variando-
se as dosagens de NaCl, mantendo-se constante a dosagem de ácido oleico (0,5%) e 

o tempo de agitação (15 min) (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
NaCl 
(g/L) 

0,00 0,34 0,86 0,40 0,43 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2880 (2 dias) 
2,41 2,24 1,72 2,12 0,36 

40,0 

 

 

A figura 5.12 apresenta um gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para a dosagem de NaCl de 40,0g/L, mantendo-se constante a dosagem de 

ácido oleico (0,5%) e o tempo de agitação de 15 min. Para as outras dosagens não se 

obteve resultados significativos em função da maior parte dos ensaios realizados terem 

apresentado turbidez maior do que a faixa de leitura do equipamento. 

 

 

 

Figura 5.12 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso 
para dosagem de NaCl igual a 40,0g/L, ácido oleico 0,5% e tempo de agitação de 15 

min. 
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Para o coagulante Al2(SO4)3 procedeu-se o preparo das emulsões, mantendo-se 

constantes as dosagens de ácido oleico (0,5%) e detergente (5%). As dosagens de 

coagulante utilizadas foram de 10,0; 20,0 e 40,0 g/L, variando-se os tempos de agitação 

(5 e 15 minutos). 

 

A tabela XIX apresenta os resultados obtidos para os ensaios utilizando-se o Al2(SO4)3 

como coagulante. O valor apresentado como 0 minuto corresponde à turbidez da 

emulsão sem adição do coagulante. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

Tabela XXVI – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de Al2(SO4)3 e tempo de agitação (5 min)  

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
Al2(SO4)3 

(g/L) 
557,28 581,02 593,23 577,18 18,28 
120,92 134,50 147,75 134,39 13,42 0 
831,45 715,18 676,65 741,09 80,59 

0,0 

85,48 88,75 92,88 89,04 3,71 
41,62 41,45 41,11 41,39 0,26 15 
78,60 79,12 79,98 79,23 0,70 
84,62 84,97 85,48 85,02 0,43 
37,15 36,64 37,15 36,98 0,29 30 
70,00 69,66 72,76 70,81 1,70 
64,84 65,19 63,64 64,56 0,81 
33,37 33,71 34,06 33,71 0,35 60 
56,76 58,82 62,26 59,28 2,78 
54,18 55,04 56,76 55,33 1,31 
28,04 28,38 29,58 28,67 0,81 120 
45,75 47,30 50,05 47,70 2,18 
12,38 12,56 12,90 12,61 0,26 
11,18 11,01 9,98 10,72 0,65 2880 (2 dias) 
16,34 15,48 14,62 15,48 0,86 

10,0 

 

354,49 357,93 396,12 369,51 23,11 
275,72 276,40 266,60 272,91 5,47 0 
180,60 180,77 180,77 180,71 0,10 

0,0 

130,55 136,05 137,08 134,56 3,51 
105,95 106,81 106,64 106,47 0,46 15 
100,96 101,82 101,65 101,48 0,46 
121,78 120,72 120,57 121,02 0,66 
101,65 100,96 101,48 101,36 0,36 30 
88,41 88,24 89,78 88,81 0,84 

20,0 
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Tabela XXVII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de Al2(SO4)3 e tempo de agitação (5 min) (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
Al2(SO4)3 

(g/L) 
102,34 102,34 103,54 102,74 0,69 
87,20 88,75 89,61 88,52 1,22 60 
71,55 70,35 75,68 72,53 2,80 
88,41 87,20 85,66 87,09 1,38 
75,68 76,02 76,02 75,91 0,20 120 
68,28 68,28 67,77 68,11 0,29 
14,96 14,62 13,07 14,22 1,01 
11,87 12,04 12,21 12,04 0,17 2880 (2 dias) 
17,03 17,03 16,86 16,97 0,10 

20,0 

 

224,46 242,86 256,62 241,31 16,14 
149,47 157,21 166,50 157,73 8,53 0 
155,32 160,82 164,78 160,31 4,75 

0,0 

233,06 254,04 288,96 258,69 28,24 
314,93 301,69 350,88 322,50 25,45 15 
255,08 270,04 305,82 276,98 26,07 
170,45 167,36 167,53 168,45 1,74 
175,44 175,96 176,13 175,84 0,36 30 
167,36 174,58 186,62 176,19 9,73 
114,38 114,90 117,48 115,59 1,66 
138,80 175,27 179,91 164,66 22,52 60 
124,01 120,74 136,91 127,22 8,55 
92,19 91,50 90,82 91,50 0,69 
136,91 135,19 132,96 135,02 1,98 120 
103,20 103,37 102,86 103,14 0,26 
6,19 6,06 5,85 6,03 0,17 

10,32 10,66 10,32 10,43 0,20 2880 (2 dias) 
14,82 13,07 11,87 13,25 1,48 

40,0 

 

 

A figura 5.13 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para uma dosagem de Al2(SO4)3 de 10,0 g/L e tempo de agitação de 5 minutos. 

Nota-se a significativa redução na turbidez da emulsão logo nos primeiros minutos do 

ensaio, reduzindo de aproximadamente 600 NTU no instante inicial para 

aproximadamente 50 NTU com quinze minutos de repouso. A figura 5.14 apresenta as 

emulsões antes e após adição do Al2(SO4)3. 
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Figura 5.13 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2(SO4)3 igual a 10,0 g/L e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

 

Figura 5.14 – Emulsão após a adição do Al2(SO4)3 e antes da adição. 
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A figura 5.15 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para uma dosagem de Al2(SO4)3 de 20,0 g/L e tempo de agitação de 5 minutos. 

Nota-se, tal como no gráfico 5.12 a abrupta redução na turbidez da emulsão, passando 

de aproximadamente 350 NTU inicialmente para aproximadamente 100 NTU com 

quinze minutos de repouso. Além disso, apesar da turbidez inicial ter sido menor que 

para os ensaios com 10,0 g/L de Al2(SO4)3 os valores de turbidez final tenderam para 

valores baixos e próximos (aproximadamente 15 NTU). 

 

 

 

Figura 5.15 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2(SO4)3 igual a 20,0 g/L e tempo de agitação de 5 min.  

 

 

A figura 5.16 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para uma dosagem de Al2(SO4)3 de 40,0 g/L e tempo de agitação de 5 minutos. 

O mesmo fenômeno citado para as figuras 5.13 e 5.15 pode novamente ser visto neste 
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gráfico (rápida redução da turbidez inicial). Os valores de turbidez final ficaram na faixa 

esperada (aproximadamente 15 NTU). 

 

 

 

Figura 5.16 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2(SO4)3 igual a 40,0 g/L e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A figura 5.17 apresenta a média da variação considerando as três dosagens de Al2(SO4)3 

adicionadas e tempo de agitação de 5 minutos. Verifica-se que a turbidez inicial das 

emulsões era maior para a dosagem de 10,0 g/L de Al2(SO4)3. No entanto, o 

comportamento apresentado no processo de desestabilização foi semelhante para as 

diferentes dosagens de Al2(SO4)3 adicionadas, tendendo a um mesmo valor final de 

turbidez. Porém, a taxa de redução da turbidez foi maior nos ensaios com baixa 

concentração de Al2(SO4)3, o que pode vir a indicar que o aumento da concentração 

deste sal pode levar a redução mais demorada da turbidez, mas que eventualmente esta 

tenderá a valores baixos. 
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Figura 5.17 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para as três dosagens de Al2(SO4)3: ensaio A (10,0 g/L), ensaio B (20,0 

g/L) e ensaio C (40,0 g/L) e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A tabela XX apresenta os resultados obtidos para os ensaios utilizando-se o Al2(SO4)3 

como coagulante, cujas dosagens foram de 10,0; 20,0 e 40,0 g/L e tempo de agitação de 

15 minutos, ou seja, as mesmas condições descritas na tabela XIX a não ser pelo 

aumento no tempo de agitação (de 5 para 15 minutos). O valor apresentado como 0 

minuto corresponde à turbidez da emulsão sem adição do coagulante. 
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Tabela XXVIII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de Al2(SO4)3 e tempo de agitação (15 min) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
Al2(SO4)3 

(g/L) 
466,64 463,71 468,87 466,41 2,59 
830,24 771,76 727,73 776,58 51,42 0 
840,74 873,59 868,94 861,09 17,78 

0,0 

33,20 33,88 33,02 33,37 0,45 
96,49 96,32 93,57 95,46 1,64 15 
106,12 105,26 113,86 108,41 4,74 
29,07 29,41 31,30 29,93 1,20 
75,85 78,43 79,64 77,97 1,94 30 
83,76 89,27 96,15 89,73 6,21 
23,39 24,60 26,32 24,77 1,47 
59,00 61,06 64,33 61,46 2,69 60 
60,20 67,42 73,62 67,08 6,72 
25,46 25,97 26,66 26,03 0,60 
44,38 47,82 53,66 48,62 4,69 120 
47,64 49,54 54,35 50,51 3,46 
8,43 8,77 8,77 8,66 0,20 
7,74 9,12 10,84 9,23 1,55 2880 (2 dias) 
4,47 4,99 5,16 4,87 0,36 

10,0 

 

201,58 200,38 198,49 200,15 1,56 
224,12 227,90 224,46 225,49 2,09 0 
201,28 207,12 207,64 205,35 3,53 

0,0 

94,26 94,08 93,22 93,85 0,56 
94,77 94,94 96,15 95,29 0,75 15 
97,70 96,49 98,04 97,41 0,81 
86,86 87,89 88,58 87,78 0,87 
87,20 86,34 87,38 86,97 0,56 30 
91,33 90,99 89,44 90,59 1,01 
68,46 71,04 74,30 71,27 2,93 
78,60 79,64 79,98 79,41 0,72 60 
83,08 83,59 82,90 83,19 0,36 
60,03 60,37 60,20 60,20 0,17 
69,32 69,32 69,14 69,26 0,10 120 
70,69 69,66 67,42 69,26 1,67 
8,60 8,43 8,60 8,54 0,10 
4,99 4,64 4,30 4,64 0,35 2880 (2 dias) 
6,02 6,02 5,98 6,01 0,02 

20,0 

 

151,70 155,66 159,62 155,66 3,96 
190,75 191,26 185,07 189,03 3,44 0 
215,69 214,31 211,39 213,80 2,20 

0,0 
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Tabela XXIX – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de Al2(SO4)3 e tempo de agitação (15 min) (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
Al2(SO4)3 

(g/L) 
986,62 982,64 987,80 985,69 2,70 
990,72 957,87 934,13 960,91 28,42 15 
982,29 995,88 992,61 990,26 7,09 
958,21 956,15 936,20 950,19 12,16 
949,10 944,62 920,89 938,20 15,16 30 
904,89 945,83 934,13 928,28 21,09 
763,85 752,33 743,04 753,07 10,42 
559,86 544,38 532,91 545,72 13,52 60 
621,78 662,37 679,57 654,57 29,67 
312,01 308,57 304,02 308,20 4,01 
269,52 268,49 254,22 264,08 8,55 120 
391,51 367,68 386,69 381,96 12,60 
21,16 20,81 21,16 21,04 0,20 
10,66 10,49 10,32 10,49 0,17 2880 (2 dias) 
16,92 19,82 18,84 18,53 1,48 

40,0 

 
 

As figuras 5.18, 5.19 e 5.20 apresentam os gráficos da variação da turbidez em função 

dos tempos de repouso, variando-se as dosagens de Al2(SO4)3 adicionadas e tempo de 

agitação de 15 minutos. 
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Figura 5.18 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2(SO4)3 igual a 10,0 g/L e tempo de agitação de 15 

min. 

 

 

Figura 5.19 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2(SO4)3 igual a 20,0 g/L e tempo de agitação de 15 

min.  
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Figura 5.20 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2(SO4)3 igual a 40,0 g/L e tempo de agitação de 15 

min. 

 

 

A figura 5.21 apresenta a média da variação considerando as três dosagens de Al2(SO4)3 

adicionadas e tempo de agitação de 15 minutos. Para o tempo de agitação de 15 minutos 

os resultados foram semelhantes aos obtidos para 5 minutos de agitação, mantendo-se as 

mesmas dosagens de Al2(SO4)3. Os resultados obtidos para a diminuição da turbidez das 

emulsões foram significativos. A única anomalia encontrada foi o ensaio com 

concentração de Al2(SO4)3 de 40,0 g/L. Neste ensaio houve um aumento da turbidez nos 

primeiros minutos de repouso e, posteriormente a sua redução. Este comportamento 

inédito não foi encontrado em nenhum outro ensaio anterior. Acredita-se que o alto 

tempo de agitação aliado a alta dosagem do coagulante possa ter levado a um aumento 

momentâneo na estabilidade da emulsão. 
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Figura 5.21 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para as três dosagens de Al2(SO4)3: ensaio A (10,0 g/L), ensaio B (20,0 

g/L) e ensaio C (40,0 g/L) e tempo de agitação de 15 min. 

 

 

Para o coagulante FeCl3, procedeu-se o preparo das emulsões, mantendo-se estáveis as 

dosagens de ácido oleico (0,5%) e detergente (5%). As dosagens de coagulante 

utilizadas foram de 10,0; 20,0 e 40,0 g/L, variando-se os tempos de agitação (5 e 15 

minutos). 

 

A tabela XXI apresenta os resultados de turbidez das emulsões em função dos tempos 

de repouso, variando-se as dosagens de FeCl3 para tempo de agitação de 5 minutos. O 

valor apresentado como 0 minuto corresponde à turbidez da emulsão sem adição do 

coagulante. 
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Tabela XXX – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, variando-
se as dosagens de FeCl3 e tempo de agitação (5 min) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
FeCl3 

(g/L) 
864,30 861,38 854,67 860,12 4,94 
844,52 832,14 834,89 837,18 6,50 0 
856,04 843,49 835,75 845,09 10,24 

0,0 

95,80 95,29 95,29 95,46 0,29 
100,62 99,76 99,59 99,99 0,55 15 
97,87 97,52 97,63 97,67 0,18 
95,29 95,46 96,32 95,69 0,55 
97,01 97,01 97,01 97,01 0,00 30 
96,84 96,84 96,49 96,72 0,20 
91,33 91,50 90,29 91,04 0,66 
97,01 97,01 97,01 97,01 0,00 60 
93,40 94,26 95,46 94,37 1,03 
82,73 83,59 84,92 83,75 1,10 
86,17 88,75 88,58 87,83 1,44 120 
90,30 91,41 90,44 90,72 0,60 
22,77 23,56 22,70 23,01 0,48 
21,40 22,08 21,64 21,71 0,34 2880 (2 dias) 
23,12 23,43 23,18 23,24 0,16 

10,0 

 

88,58 92,02 92,71 91,10 2,21 
173,72 191,44 194,36 186,51 11,17 0 
235,47 309,94 306,68 284,03 42,09 

0,0 

76,02 75,16 76,02 75,73 0,50 
76,02 78,43 83,25 79,23 3,68 15 
54,01 54,18 54,01 54,07 0,10 
66,22 69,83 72,76 69,60 3,28 
66,05 69,83 73,96 69,95 3,96 30 
48,50 49,54 50,05 49,36 0,79 
56,24 57,79 60,54 58,19 2,18 
51,43 55,21 59,86 55,50 4,22 60 
47,47 47,47 47,99 47,64 0,30 
46,44 46,27 54,18 48,96 4,52 
50,22 54,52 59,17 54,64 4,48 120 
46,96 46,61 46,27 46,61 0,35 
15,48 15,48 15,48 15,48 0,00 
19,78 19,78 19,78 19,78 0,00 2880 (2 dias) 
22,70 21,84 22,02 22,19 0,45 

20,0 

 

235,47 309,94 306,68 284,03 42,09 
140,94 142,66 144,72 142,77 1,89 0 
184,73 186,96 183,87 185,19 1,59 

0,0 

 



 

 78 
 

Tabela XXXI – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de FeCl3 e tempo de agitação (5 min) (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
FeCl3 

(g/L) 
31,48 33,02 35,95 33,48 2,27 
36,29 36,81 38,01 37,04 0,88 15 
106,30 105,26 107,50 106,35 1,12 
27,52 28,72 30,96 29,07 1,75 
29,41 30,96 33,02 31,13 1,81 30 
103,03 103,72 104,58 103,78 0,78 
20,98 22,36 24,25 22,53 1,64 
24,94 26,83 29,41 27,06 2,24 60 
74,99 76,54 79,29 76,94 2,18 
14,96 15,65 26,83 19,15 6,66 
18,40 18,06 18,58 18,35 0,26 120 
54,87 56,59 60,03 57,16 2,63 
5,50 5,50 5,33 5,44 0,10 
5,50 5,33 5,33 5,39 0,10 2880 (2 dias) 

14,62 14,96 15,14 14,91 0,26 

40,0 

 

A figura 5.22 apresenta as emulsões antes e após adição do FeCl3 e a figura 5.23 

apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de repouso para 

dosagem de FeCl3 de 10,0 g/L e tempo de agitação de 5 minutos. Percebe-se que os 

resultados encontrados mostram um pequeno desvio padrão, o que indica em uma boa 

reprodutibilidade dos ensaios, parâmetro importante quando se pensa em escala 

industrial. O grau de redução da turbidez foi também expressivo, passando de uma 

turbidez inicial de aproximadamente 850 NTU para uma turbidez final de 

aproximadamente 25 NTU. Resultados semelhantes foram encontrados para maiores 

dosagens de FeCl3 (20,0 e 40,0 g/L).  
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Figura 5.22 – Emulsão após a adição de FeCl3 e antes da adição. 

 

 

 

Figura 5.23 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de FeCl3 igual a 10,0 g/L e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A figura 5.24 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para dosagem de FeCl3 de 20,0 g/L e tempo de agitação de 5 minutos. Os 
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resultados encontrados para esta dosagem de FeCl3 superaram o desvio padrão 

encontrado com dosagem de 10,0 g/L, contudo os valores iniciais e finais de turbidez 

mantiveram-se próximos para as duas concentrações do coagulante. Nota-se que as 

emulsões tiveram um valor inicial de turbidez baixo (entre 90 e 290 NTU), valores 

inferiores ao encontrado para a concentração de 10,0 g/L do coagulante. 

 

 

 

Figura 5.24 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de FeCl3 igual a 20,0 g/L e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A figura 5.25 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para dosagem de FeCl3 de 40,0 g/L e tempo de agitação de 5 minutos. Afora os 

resultados do ensaio C, os demais ensaios (A e B) tiveram valores próximos, 

confirmando os resultados de baixos desvios padrões encontrados nos ensaios para 

dosagens menores de coagulante (10,0 e 20,0 g/L respectivamente). Este ensaio 

apresentou os menores valores de turbidez inicial, mas também apresentou os menores 

valores para a turbidez final (cerca de 5 NTU). 
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Figura 5.25 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de FeCl3 igual a 40,0 g/L e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A figura 5.26 apresenta a média da variação considerando as três dosagens de FeCl3 

adicionadas (10,0, 20,0 e 40,0 g/L) e tempo de agitação de 5 minutos. Analisando os 

resultados encontrados nota-se que a variação na dosagem do coagulante teve pouca 

interferência na redução da turbidez da emulsão. Contudo, a adição do coagulante se 

mostrou eficaz na redução da turbidez. 

 



 

 82 
 

 

Figura 5.26 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para as três dosagens de FeCl3: ensaio A (10,0 g/L), ensaio B (20,0 g/L) e 

ensaio C (40,0 g/L) e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A tabela XXII apresenta os resultados de turbidez das emulsões em função dos tempos 

de repouso, variando-se as dosagens de FeCl3 para tempo de agitação de 15 minutos. O 

valor apresentado como 0 minuto corresponde à turbidez da emulsão sem adição do 

coagulante. 
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Tabela XXXII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de FeCl3 e tempo de agitação (15 min) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
FeCl3 

(g/L) 
829,04 826,63 829,11 828,26 1,41 
837,57 891,65 885,97 871,73 29,72 0 
832,82 840,22 847,62 840,22 7,40 

0,0 

151,88 151,19 149,64 150,90 1,15 
152,22 152,84 152,16 152,41 0,38 15 
143,79 146,54 145,17 145,17 1,38 
144,48 142,07 142,07 142,87 1,39 
141,21 142,42 142,59 142,07 0,75 30 
140,07 141,21 141,73 141,00 0,85 
140,70 140,18 140,70 140,53 0,30 
139,84 139,32 137,94 139,03 0,98 60 
138,63 138,63 139,15 138,80 0,30 
132,96 133,82 132,61 133,13 0,62 
137,19 137,54 138,50 137,74 0,68 120 
129,50 129,68 130,12 129,77 0,32 
54,87 55,73 54,18 54,93 0,78 
50,09 50,31 49,88 50,09 0,22 2880 (2 dias) 
53,22 53,56 53,45 53,41 0,17 

10,0 

 

159,51 153,84 158,82 157,39 3,09 
305,47 309,94 306,68 307,36 2,31 0 
173,72 191,44 194,36 186,51 11,17 

0,0 

60,37 57,45 61,23 59,68 1,98 
79,81 80,84 84,11 81,59 2,25 15 
29,41 35,95 36,29 33,88 3,88 
46,96 45,58 49,02 47,19 1,73 
61,23 63,12 65,70 63,35 2,24 30 
23,74 24,77 25,63 24,71 0,95 
40,76 40,94 41,45 41,05 0,36 
40,25 42,14 44,20 42,20 1,98 60 
16,51 17,72 19,26 17,83 1,38 
39,90 39,39 39,90 39,73 0,29 
40,94 41,45 42,83 41,74 0,98 120 
15,31 15,82 16,17 15,77 0,43 
6,71 6,71 6,54 6,65 0,10 
8,43 8,60 8,43 8,49 0,10 2880 (2 dias) 
7,40 7,22 7,05 7,22 0,18 

20,0 

 

140,94 142,66 144,72 142,77 1,89 
235,47 309,94 306,68 284,03 42,09 0 
184,73 186,96 183,87 185,19 1,59 

0,0 

 



 

 84 
 

Tabela XXXIII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de FeCl3 e tempo de agitação (15 min) (continuação) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
FeCl3 

(g/L) 
83,59 84,11 84,62 84,11 0,52 
139,32 140,18 140,18 139,89 0,50 15 
129,86 130,20 130,38 130,15 0,26 
79,46 81,87 83,42 81,58 2,00 
119,54 125,56 127,80 124,30 4,27 30 
110,60  112,14 115,58 112,77 2,55 
71,72 72,41 74,48 72,87 1,44 
89,61 93,05 97,87 93,51 4,15 60 
57,96 63,47 68,11 63,18 5,08 
62,78 62,61 63,81 63,07 0,65 
83,76 81,87 82,04 82,56 1,05 120 
29,24 35,43 47,47 37,38 9,27 
8,21 7,69 8,21 8,04 0,30 
6,88 6,54 6,36 6,59 0,26 2880 (2 dias) 
8,08 8,26 8,43 8,26 0,18 

40,0 

 

 

A figura 5.27 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para dosagem de FeCl3 de 10,0 g/L e tempo de agitação de 15 minutos. Tal 

como o esperado nos ensaios usando FeCl3 para tempos de agitação de 5 minutos, o 

gráfico apresentado na figura 5.27 mostra que a redução da turbidez de deu de valores 

iniciais próximos a 850 NTU para valores próximos a 50 NTU para a turbidez final. 

Comparando-se 5.23 com o 5.27 conclui-se que a variação no tempo de agitação da 

emulsão não alterou a sua desestabilização com o coagulante. 
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Figura 5.27 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de FeCl3 igual a 10,0 g/L e tempo de agitação de 15 min. 

 

 

A figura 5.28 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para dosagem de FeCl3 de 20,0 g/L e tempo de agitação de 15 minutos. As 

mesmas observações feitas para o gráfico 5.27 são validas para o gráfico 5.28, sendo a 

redução da turbidez de 200 para 8 NTU. Em comparação com o gráfico 5.24 percebe-se 

novamente que o tempo de agitação não influenciou na redução da turbidez. 
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Figura 5.28 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de FeCl3 igual a 20,0 g/L e tempo de agitação de 15 min. 

 

 

A figura 5.29 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para dosagem de FeCl3 de 40,0 g/L e tempo de agitação de 15 minutos. Os três 

ensaios realizados tiveram valores de turbidez inicial discrepantes (142,77; 284,03 e 

185,19 NTU), contudo os valores para a turbidez final convergiram para valores 

próximos, da ordem de 8 NTU. Como os ensaios anteriores os valores mostrados no 

gráfico 5.29 se assemelham aos valores encontrados no gráfico 5.25, novamente 

demonstrando pouca (ou mesmo nenhuma) influência significativa do tempo de 

agitação no uso do FeCl3. 
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Figura 5.29 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 

repouso, para dosagem de FeCl3 igual a 40,0 g/L e tempo de agitação de 15 min. 

 

 

A figura 5.30 apresenta a média da variação considerando as três dosagens de FeCl3 

adicionadas (10,0, 20,0 e 40,0 g/L) e tempo de agitação de quinze minutos. Os 

resultados, conforme já mencionados se assemelham aos encontrados para um tempo de 

agitação de cinco minutos. 
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Figura 5.30 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para as três dosagens de FeCl3: ensaio A (10,0 g/L), ensaio B (20,0 g/L) e 

ensaio C (40,0 g/L) e tempo de agitação de 15 min. 

 

 

Para o coagulante policloreto de alumínio (Al2Cl6), procedeu-se o preparo das emulsões, 

mantendo-se estáveis as dosagens de ácido oleico (0,5%) e detergente (5%). As 

dosagens de coagulante utilizadas foram de 20,0 e 40,0%, variando-se os tempos de 

agitação (5 e 15 minutos). 

 

A tabela XXIII apresenta os valores de turbidez em função dos tempos de repouso das 

emulsões, variando-se as dosagens de Al2Cl6 e tempo de agitação de 5 minutos. O valor 

apresentado como 0 minuto corresponde à turbidez da emulsão sem adição do 

coagulante. 
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Tabela XXXIV – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de Al2Cl6 e tempo de agitação (5 min)  

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
Al2Cl6 
(%) 

521,68 517,38 520,99 520,02 2,31 
515,83 511,53 508,78 512,05 3,55 0 
508,95 511,18 508,43 509,52 1,46 

0,0 

54,70 57,45 62,61 58,25 4,02 
21,67 20,12 22,88 21,56 1,38 15 
52,16 51,08 51,43 51,56 0,55 
46,44 46,44 46,27 46,38 0,10 
15,14 14,62 16,34 15,37 0,88 30 
18,23 18,92 20,64 19,26 1,24 
21,50 22,36 23,91 22,59 1,22 
13,93 12,90 14,28 13,70 0,72 60 
15,82 16,00 16,17 16,00 0,18 
20,47 20,30 20,47 20,41 0,10 
11,18 11,35 12,90 11,81 0,95 120 
11,87 11,35 11,18 11,47 0,36 
9,46 9,29 9,29 9,35 0,10 
4,30 4,30 4,30 4,30 0,00 2880 (2 dias) 
4,99 4,99 4,82 4,93 0,10 

20,0 

 

521,68 517,38 520,99 520,02 2,31 
515,83 511,53 508,78 512,05 3,55 0 
508,95 511,18 508,43 509,52 1,46 

0,0 

127,45 129,86 137,43 131,58 5,21 
116,17 116,68 117,20 116,68 0,52 15 
48,68 51,26 56,76 52,23 4,13 
24,94 26,83 30,44 27,40 2,79 
29,58 29,58 31,30 30,15 0,99 30 
40,59 43,52 49,71 44,61 4,66 
18,06 19,26 22,19 19,84 2,12 
19,09 10,09 20,12 16,43 5,52 60 
35,60 35,95 36,12 35,89 0,27 
13,76 13,59 14,79 14,05 0,65 
15,04 17,20 24,42 18,89 4,91 120 
25,97 27,00 29,76 27,58 1,96 
6,54 6,71 6,36 6,54 0,18 
7,57 7,74 7,74 7,68 0,10 2880 (2 dias) 
5,50 5,16 4,99 5,22 0,26 

40,0 
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A figura 5.31 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para dosagem de Al2Cl6 de 20,0% e tempo de agitação de 5 minutos. Nota-se o 

pequeno desvio padrão nas leituras dos três ensaios, indicando uma pequena 

variabilidade dos ensaios. Conforme encontrado para o coagulante FeCl3 o Al2Cl6 

conseguiu baixar a turbidez inicial da emulsão de aproximadamente 500 para 

aproximadamente 5 NTU, isso em poucos minutos de repouso (com 60 minutos de 

repouso a turbidez já era de aproximadamente 15 NTU). 

 

 

 
Figura 5.31 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 

repouso, para dosagem de Al2Cl6 igual a 20,0% e tempo de agitação de 5 min. 

 

 

A figura 5.32 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para dosagem de Al2Cl6 de 40,0% e tempo de agitação de 5 minutos. Percebe-se 

que o aumento na dosagem do coagulante não teve alteração significativa na redução da 

turbidez da emulsão. Na figura 5.33 tem-se a variação da turbidez das emulsões em 
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função dos tempos de repouso, para as duas dosagens de Al2Cl6 utilizadas e tempo de 

agitação de 5 min. 

 

 

 
Figura 5.32 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 

repouso, para dosagem de Al2Cl6 igual a 40,0% e tempo de agitação de 5 min. 
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Figura 5.33 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 

repouso, para as dosagens de Al2Cl6: ensaio A (20,0%) e ensaio B (40,0%); tempo 
de agitação de 5 min. 

 

 

A tabela XXIV apresenta os valores de turbidez em função dos tempos de repouso das 

emulsões, variando-se as dosagens de Al2Cl6 e tempo de agitação de 15 minutos. 

 

O valor apresentado como 0 minuto corresponde à turbidez da emulsão sem adição do 

coagulante. 

 

A realização deste ensaio objetivou a verificação da influência do tempo de agitação (ou 

de condicionamento) na redução da turbidez da emulsão. 
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Tabela XXXV – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso, 
variando-se as dosagens de Al2Cl6 e tempo de agitação (15 min) 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
Al2Cl6 
(%) 

521,68 517,38 520,99 520,02 2,31 
515,83 511,53 508,78 512,05 3,55 0 
508,95 511,18 508,43 509,52 1,46 

0,0 

19,61 21,67 21,33 20,87 1,10 
55,21 51,26 55,56 54,01 2,39 15 
71,21 95,12 123,15 96,49 26,00 
17,03 16,51 18,23 17,26 0,88 
30,27 27,69 30,96 29,64 1,72 30 
37,84 43,17 52,46 44,49 7,40 
12,56 13,24 14,45 13,42 0,96 
26,66 28,04 30,10 28,27 1,73 60 
20,98 22,70 27,86 23,85 3,58 
13,42 13,93 13,93 13,76 0,29 
18,40 19,44 21,84 19,89 1,76 120 
48,50 52,29 52,12 50,97 2,14 
7,40 7,40 7,40 7,40 0,00 
6,54 6,54 6,36 6,48 0,10 2880 (2 dias) 
4,64 4,30 4,30 4,41 0,20 

20,0 

 

521,68 517,38 520,99 520,02 2,31 
515,83 511,53 508,78 512,05 3,55 0 
508,95 511,18 508,43 509,52 1,46 

0,0 

52,91 53,16 59,03 55,03 3,46 
40,59 39,73 43,00 41,11 1,70 15 
44,89 40,59 64,67 50,05 12,84 
40,70 42,42 45,68 42,93 2,53 
35,43 36,98 39,22 37,21 1,91 30 
26,66 29,41 35,60 30,56 4,58 
20,62 22,17 24,40 22,40 1,90 
23,22 25,28 27,00 25,17 1,89 60 
17,03 20,12 28,38 21,84 5,87 
17,60 20,35 20,13 19,36 1,53 
18,23 17,89 18,23 18,12 0,20 120 
20,12 20,12 19,95 20,06 0,10 
6,91 5,63 5,63 6,06 0,74 
7,05 6,88 7,05 6,99 0,10 2880 (2 dias) 
5,16 5,33 5,50 5,33 0,17 

40,0 
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Os resultados encontrados para a variação no tempo de agitação são exibidos nas figuras 

5.34 a 5.35. A figura 5.34 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos 

tempos de repouso para dosagem de Al2Cl6 de 20,0% e tempo de agitação de 15 

minutos. Os resultados obtidos são semelhantes aos encontrados para um tempo de 

agitação de cinco minutos (vide figura 5.31). 

 

 

 

Figura 5.34 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2Cl6 igual a 20,0% e tempo de agitação de 15 min. 

 
 
 
A figura 5.35 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso para dosagem de Al2Cl6 de 40,0% e tempo de agitação de 15 minutos. 

Resultados encontrados são semelhantes aos resultados encontrados para tempo de 

agitação de cinco minutos, como era esperado. 
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Figura 5.35 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2Cl6 igual a 40,0% e tempo de agitação de 15 min. 

 

 

A figura 5.36 apresenta o gráfico da média da variação considerando as duas dosagens 

de Al2Cl6 adicionadas (20,0 e 40,0%) e tempo de agitação de 15 minutos. Conforme 

citado anteriormente, a análise do gráfico 5.36 mostra clara semelhança com o gráfico 

5.33. 
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Figura 5.36 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 

repouso, para as dosagens de Al2Cl6: ensaio A (20,0%) e ensaio B (40,0%); tempo 
de agitação de 15 min. 

 

 

Para os ensaios de desestabilização utilizando-se floculante, foram utilizados dois 

coagulantes: o Al2(SO4)3 e o FeCl3. Procedeu-se o preparo das emulsões, mantendo-se 

estáveis as dosagens de ácido oleico (0,5%) e detergente (5%), utilizou-se a PAM como 

floculante, cuja dosagem adicionada foi de 2%. O tempo de agitação utilizado foi de 5 

minutos. 

 

A tabela XXV apresenta os resultados obtidos para adição de Al2(SO4)3, cuja dosagem 

adicionada foi de 40,0g/L, e floculante (PAM) com dosagem de 2%. O valor 

apresentado como 0 minuto corresponde à turbidez da emulsão sem adição de 

coagulante e floculante. 
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Tabela XXXVI – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso para 
dosagem de Al2(SO4)3 de 40,0 g/L e de PAM de 2% e tempo de agitação de 5 min 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
Al2(SO4)3 

(g/L) 
960,96 963,03 958,04 960,68 2,51 
964,23 957,52 958,90 960,22 3,54 0 
987,97 986,59 985,04 986,53 1,47 

0,0 

113,16 112,42 114,23 113,27 0,91 
15 

107,72 108,95 107,50 108,06 0,78 
60,54 60,38 60,20 60,37 0,17 

30 
47,30 46,44 46,45 46,73 0,49 
29,93 30,44 31,30 30,56 0,69 

60 
23,91 23,56 23,39 23,62 0,27 
19,61 18,75 17,89 18,75 0,86 

120 
14,67 14,74 15,03 14,81 0,19 
1,68 1,56 1,78 1,67 0,11 

2880 (2 dias) 
1,40 7,57 7,28 5,42 3,48 

40,0 

 

 

A figura 5.37 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso utilizando-se o coagulante Al2(SO4)3 e o floculante PAM. Analisando os 

resultados mostrados na figura 5.37 nota-se que a utilização do coagulante associado ao 

floculante resultou na redução mais abrupta da turbidez (de aproximadamente 950 para 

2 NTU). O tempo para atingir valores baixos de turbidez também foi significativo, 

sendo que com 30 minutos de repouso a turbidez já se encontrava em aproximadamente 

50 NTU. 
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Figura 5.37 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de Al2(SO4)3 de 40,0 g/L e de PAM de 2% e tempo de 

agitação de 5 min. 

 

 

A figura 5.38 apresenta a emulsão antes e após a adição do coagulante e floculante. 

 

 

 

Figura 5.38 – Emulsão após a adição de Al2(SO4)3+PAM e antes da adição. 
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A tabela XXVI apresenta os resultados obtidos para adição de FeCl3, cuja dosagem 

adicionada foi de 40,0 g/L, e floculante (PAM) com concentração de 2%. O valor 

apresentado como 0 minuto corresponde à turbidez da emulsão sem adição de 

coagulante e floculante. 

 

 

Tabela XXXVII – Turbidez das emulsões em função dos tempos de repouso para 
dosagem de FeCl3 de 40,0 g/L e de PAM de 2% e tempo de agitação de 5 min 

Tempo de 
repouso 

(min) 

Turbidez 
(NTU) 

Turbidez 
média 
(NTU) 

Desvio 
padrão 
(NTU) 

Dosagem de 
FeCl3 

(g/L) 
949,78 944,97 948,24 947,66 2,46 
925,36 924,50 926,91 925,59 1,22 0 
948,24 954,77 949,61 950,87 3,44 

0,0 

51,08 50,57 50,57 50,74 0,29 
15 

48,36 48,36 49,90 48,87 0,89 
42,83 44,03 44,72 43,86 0,96 

30 
39,04 38,36 38,18 38,53 0,45 
41,62 41,45 41,80 41,62 0,18 

60 
37,32 37,67 37,15 37,38 0,27 
31,99 32,51 34,23 32,91 1,17 

120 
27,95 28,05 27,83 27,94 0,11 
10,49 10,84 10,49 10,61 0,20 

2880 (2 dias) 
9,95 9,61 9,95 9,84 0,20 

40,0 

 

 

A figura 5.39 apresenta o gráfico da variação da turbidez em função dos tempos de 

repouso utilizando-se o coagulante FeCl3 e o floculante PAM. Tais como os resultados 

encontrados para o coagulante Al2(SO4)3 e o floculante PAM, o coagulante FeCl3 e o 

floculante PAM obtiveram um alto grau de redução da turbidez da emulsão em um curto 

período de tempo. Comparando-se os resultados da figura 5.37 com a figura 5.39 nota-

se similaridades nos resultados dos dois ensaios. 
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 Figura 5.39 – Variação da turbidez das emulsões em função dos tempos de 
repouso, para dosagem de FeCl3 de 40,0 g/L e de PAM de 2% e tempo de agitação 

de 5 min. 

 

 

A figura 5.40 apresenta a emulsão antes e após a adição de FeCl3 e PAM. 

 

 

 

Figura 5.40 – Emulsão após a adição de FeCl3+PAM e antes da adição. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho de pesquisa, chegou-se às seguintes conclusões: 

 

• O detergente se mostrou mais efetivo na estabilização das emulsões do que o 

NaOH. A baixa eficiência no processo de geração de emulsões estáveis quando 

se utilizou o NaOH se deve ao fato da emulsão ter sido preparada sem 

aquecimento; 

 

• A variação dos tempos de agitação das emulsões não alterou de forma 

significativa a estabilidade das emulsões. Em função disso, manteve-se como 

tempo de agitação das emulsões 5 minutos; 

 

• A dosagem de ácido oleico que produziu emulsões mais estáveis, em virtude das 

medidas de turbidez e faixa de leitura do equipamento, foi a de 0,5%; 

 

• A dosagem de detergente utilizada que apresentou emulsões estáveis e com 

turbidez dentro da faixa de leitura do equipamento (1000 NTU) foi de 2,5 mL; 

 

• Os coagulantes empregados (Al2(SO4)3; FeCl3 e Al2Cl6) mostraram-se eficientes 

na desestabilização das emulsões e conseqüente redução da turbidez. A redução 

nos valores da turbidez com a utilização de Al2(SO4)3 e FeCl3, em relação à 

turbidez inicial das emulsões após 48h de tempo de repouso, foi de 

aproximadamente 95%. Para o Al2Cl6 o teor de redução foi de 99%, após 48 h 

de repouso; 

 

• Para o FeCl3, os tempos de agitação de 5 e 15 minutos não influenciaram 

significativamente no resultado final da turbidez.  

 

• Para o coagulante Al2Cl6 conclui-se que uma dosagem de 20% ou 40% deste 

reagente não altera os resultados finais de redução da turbidez. Além disso, os 
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resultados obtidos para tempo de agitação de 5 e 15 minutos são muito 

semelhantes, onde se conclui ou que o tempo de agitação de cinco minutos é 

suficiente para o condicionamento da emulsão ou que o tempo de agitação tem 

pouca (ou mesmo nenhuma) influência na ação do coagulante na 

desestabilização da emulsão. 

 

• Os resultados encontrados nos valores de turbidez dos ensaios realizados 

utilizando-se coagulantes (Al2(SO4)3 e FeCl3) e floculante (PAM) associados 

mostraram grande eficiência na diminuição da turbidez, principalmente em 

relação ao tempo reduzido (15 minutos de tempo de repouso e redução de 

aproximadamente 85%) em que ocorreu essa redução. Para 48h de tempo de 

repouso o teor médio de redução em relação à turbidez inicial das emulsões foi 

de 99%. 

 

• Conclui-se que a associação de reagentes significará maior eficiência industrial, 

diminuindo o tempo de condicionamento do reagente com os efluentes e maior 

rapidez na recirculação da água nos processos. 
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 

• Preparar a emulsão utilizando-se como estabilizante o NaOH, aquecendo-a para 

verificar se há uma maior estabilidade da emulsão gerada; 

 

• Proceder ensaios em um jar test a fim de determinar as dosagens ótimas de 

coagulante e floculante a serem adicionados às emulsões, bem como a faixa de 

pH em que a quebra da emulsão se dá de forma mais efetiva; 

 

• Realizar ensaios de flotação da emulsão desestabilizada, variando-se as dosagens 

de coagulante e floculante adicionados ao sistema; 

 

• Utilizando-se um efluente industrial emulsionado, verificar a capacidade dos 

coagulantes e floculante, utilizados nesse trabalho, na desestabilização da 

emulsão e posterior remoção do óleo. 
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RESOLUÇÃO No 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das 

competências que lhe são conferidas pelos arts. 6o, inciso II e 8o, inciso VII, da Lei no 

6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto no 99.274, de 6 de junho de 

1990 e suas alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e 

Considerando a vigência da Resolução CONAMA no 274, de 29 de novembro de 

2000, que dispõe sobre a balneabilidade; 

Considerando o art. 9o, inciso I, da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que 

instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, e demais normas aplicáveis à 

matéria; 

Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento 

sustentável, baseado nos princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, 

da precaução, do poluidor-pagador, do usuário-pagador e da integração, bem como no 

reconhecimento de valor intrínseco à natureza; 

Considerando que a Constituição Federal e a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 

1981, visam controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o 

lançamento em níveis nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de 

vida; 

Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, 

podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, visando a sua 

efetivação; 

Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes 

Orgânicos Persistentes-POPs, ratificada pelo Decreto Legislativo no 204, de 7 de maio 

de 2004; 
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 Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial à 

defesa de seus níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões específicos, de 

modo a assegurar seus usos preponderantes; 

 Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não 

necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir 

para atender às necessidades da comunidade; 

 Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio 

ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas; 

 Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da 

qualidade das águas, em relação às classes estabelecidas no enquadramento, de forma a 

facilitar a fixação e controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos 

propostos; 

Considerando a necessidade de se reformular a classificação existente, para 

melhor distribuir os usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de 

qualidade requeridos, sem prejuízo de posterior aperfeiçoamento; e 

Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a 

proteção da saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria 

da qualidade de vida, levando em conta os usos prioritários e classes de qualidade 

ambiental exigidos para um determinado corpo de água; resolve: 

Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2o Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5‰; 

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5‰ e inferior a 30‰; 

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30‰; 

IV - ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento 

lento ou estagnado; 

V - ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes; 
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VI - aqüicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em 

condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático; 

VII - carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado ou 

lançado em um corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo; 

VIII - cianobactérias: microorganismos procarióticos autotróficos, também 

denominados como cianofíceas (algas azuis) capazes de ocorrer em qualquer manancial 

superficial especialmente naqueles com elevados níveis de nutrientes (nitrogênio e 

fósforo), podendo produzir toxinas com efeitos adversos a saúde; 

IX - classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de água 

necessários ao atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros; 

X - classificação: qualificação das águas doces, salobras e salinas em função dos 

usos preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros; 

XI - coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, 

oxidasenegativas, caracterizadas pela atividade da enzima β-galactosidase. Podem 

crescer em meios contendo agentes tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas 

de 44° - 45° C, com produção de ácido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em 

fezes humanas e de animais homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras 

matrizes ambientais que não tenham sido contaminados por material fecal; 

XII - condição de qualidade: qualidade apresentada por um segmento de corpo 

d'água, num determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança 

adequada, frente às Classes de Qualidade; 

XIII - condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados para o 

controle de lançamentos de efluentes no corpo receptor; 

XIV - controle de qualidade da água: conjunto de medidas operacionais que visa 

avaliar a melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo de 

água; 

XV - corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um 

efluente; 

XVI - desinfecção: remoção ou inativação de organismos potencialmente 

patogênicos; 
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XVII - efeito tóxico agudo: efeito deletério aos organismos vivos causado por 

agentes físicos ou químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifestação que a 

antecede, em um curto período de exposição; 

XVIII - efeito tóxico crônico: efeito deletério aos organismos vivos causado por 

agentes físicos ou químicos que afetam uma ou várias funções biológicas dos 

organismos, tais como a reprodução, o crescimento e o comportamento, em um período 

de exposição que pode abranger a totalidade de seu ciclo de vida ou parte dele; 

XIX - efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento; 

XX - enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água 

(classe) a ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de 

água, de acordo com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo; 

XXI - ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito 

deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos; 

XXII - ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito 

deletério de agentes físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o 

potencial de risco à saúde humana; 

XXIII - escherichia coli (E.Coli): bactéria pertencente à família 

Enterobacteriaceae caracterizada pela atividade da enzima β-glicuronidase. Produz 

indol a partir do aminoácido triptofano. É a única espécie do grupo dos coliformes 

termotolerantes cujo habitat exclusivo é o intestino humano e de animais 

homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas; 

XXIV - metas: é o desdobramento do objeto em realizações físicas e atividades 

de gestão, de acordo com unidades de medida e cronograma preestabelecidos, de caráter 

obrigatório; 

XXV - monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade e 

quantidade de água, que pode ser contínua ou periódica, utilizada para acompanhamento 

da condição e controle da qualidade do corpo de água; 

XXVI - padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro 

de qualidade de água ou efluente; 

XXVII - parâmetro de qualidade da água: substâncias ou outros indicadores 

representativos da qualidade da água; 
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XXVIII - pesca amadora: exploração de recursos pesqueiros com fins de lazer 

ou desporto; 

XXIX - programa para efetivação do enquadramento: conjunto de medidas ou 

ações progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas intermediárias e 

final de qualidade de água estabelecidas para o enquadramento do corpo hídrico; 

XXX - recreação de contato primário: contato direto e prolongado com a água 

(tais como natação, mergulho, esqui-aquático) na qual a possibilidade do banhista 

ingerir água é elevada; 

XXXI - recreação de contato secundário: refere-se àquela associada a atividades 

em que o contato com a água é esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir água 

é pequena, como na pesca e na navegação (tais como iatismo); 

XXXII - tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de 

constituintes refratários aos processos convencionais de tratamento, os quais podem 

conferir à água características, tais como: cor, odor, sabor, atividade tóxica ou 

patogênica; 

XXXIII - tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação e 

floculação, seguida de desinfecção e correção de pH; 

XXXIV - tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração e 

desinfecção e correção de pH quando necessário; 

XXXV - tributário (ou curso de água afluente): corpo de água que flui para um 

rio maior ou para um lago ou reservatório; 

XXXVI - vazão de referência: vazão do corpo hídrico utilizada como base para o 

processo de gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária articulação 

das instâncias do Sistema Nacional de Meio Ambiente-SISNAMA e do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos-SINGRH; 

XXXVII - virtualmente ausentes: que não é perceptível pela visão, olfato ou 

paladar; e 

XXXVIII - zona de mistura: região do corpo receptor onde ocorre a diluição 

inicial de um efluente. 

 

CAPÍTULO II 

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS DE ÁGUA 
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Art. 3o As águas doces, salobras e salinas do Território Nacional são 

classificadas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em treze 

classes de qualidade. 

Parágrafo único. As águas de melhor qualidade podem ser aproveitadas em uso 

menos exigente, desde que este não prejudique a qualidade da água, atendidos outros 

requisitos pertinentes. 

 

Seção I 

Das Águas Doces 

Art. 4o As águas doces são classificadas em: 

I - classe especial: águas destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) à proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 
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a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; 

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) à pesca amadora; 

d) à recreação de contato secundário; e 

e) à dessedentação de animais. 

V - classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

 

Seção II 

Das Águas Salinas 

Art. 5o As águas salinas são assim classificadas: 

I - classe especial: águas destinadas: 

a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral; e 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 

2000; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; e 

c) à aqüicultura e à atividade de pesca. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) à pesca amadora; e 

b) à recreação de contato secundário. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

 

Seção II 

Das Águas Salobras 

Art. 6o As águas salobras são assim classificadas: 
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I - classe especial: águas destinadas: 

a) à preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral; e, 

b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. 

II - classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) à recreação de contato primário, conforme Resolução CONAMA no 274, de 

2000; 

b) à proteção das comunidades aquáticas; 

c) à aqüicultura e à atividade de pesca; 

d) ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional ou 

avançado; e 

e) à irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película, e à 

irrigação de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público possa 

vir a ter contato direto. 

III - classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) à pesca amadora; e 

b) à recreação de contato secundário. 

IV - classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) à navegação; e 

b) à harmonia paisagística. 

 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

Art. 7o Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Resolução 

estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe. 

Parágrafo único. Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou não 

nesta Resolução, não poderão conferir às águas características capazes de causar efeitos 

letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida, bem como de 
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restringir os usos preponderantes previstos, ressalvado o disposto no § 3o do art. 34, 

desta Resolução. 

Art. 8o O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para 

subsidiar a proposta de enquadramento deverá ser monitorado periodicamente pelo 

Poder Público. 

§ 1o Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja suspeita 

da sua presença ou não conformidade. 

§ 2o Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e 

as incertezas de medição consideradas. 

§ 3o A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores 

biológicos, quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas. 

§ 4o As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes 

não listados nesta Resolução, passíveis de causar danos aos seres vivos, deverão ser 

investigadas utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos, ou outros métodos 

cientificamente reconhecidos. 

§ 5o Na hipótese dos estudos referidos no parágrafo anterior tornarem-se 

necessários em decorrência da atuação de empreendedores identificados, as despesas da 

investigação correrão as suas expensas. 

§ 6o Para corpos de água salobras continentais, onde a salinidade não se dê por 

influência direta marinha, os valores dos grupos químicos de nitrogênio e fósforo serão 

os estabelecidos nas classes correspondentes de água doce. 

Art. 9o A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de 

que trata esta Resolução serão realizadas pelo Poder Público, podendo ser utilizado 

laboratório próprio, conveniado ou contratado, que deverá adotar os procedimentos de 

controle de qualidade analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis. 

§ 1o Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para 

atenderem ao disposto nesta Resolução. 

§ 2o Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para 

quantificar as concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e/ou biota 

aquática poderão ser investigados quanto à presença eventual dessas substâncias. 
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Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em 

cada uma das classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão 

de referência. 

§ 1o Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para 

as águas doces de classes 2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de 

autodepuração do corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio 

dissolvido (OD) previstas não serão desobedecidas, nas condições de vazão de 

referência, com exceção da zona de mistura. 

§ 2o Os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas 

químicas de nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de referência, poderão ser 

alterados em decorrência de condições naturais, ou quando estudos ambientais 

específicos, que considerem também a poluição difusa, comprovem que esses novos 

limites não acarretarão prejuízos para os usos previstos no enquadramento do corpo de 

água. 

§ 3o Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante 

para eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor 

de nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes 

lênticos e 2,18 mg/L para ambientes lóticos, na vazão de referência. 

§ 4o O disposto nos §§ 2o e 3o não se aplica às baías de águas salinas ou salobras, 

ou outros corpos de água em que não seja aplicável a vazão de referência, para os quais 

deverão ser elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de poluentes 

no meio hídrico. 

Art. 11. O Poder Público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras 

condições e padrões de qualidade, para um determinado corpo de água, ou torná-los 

mais restritivos, tendo em vista as condições locais, mediante fundamentação técnica. 

Art. 12. O Poder Público poderá estabelecer restrições e medidas adicionais, de 

caráter excepcional e temporário, quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da 

vazão de referência. 

Art. 13. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais 

do corpo de água. 

 

 



 

 118 
 

Seção II 

Das Águas Doces 

Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os 

critérios stabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 

instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 

ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido. 

b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 

f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário 

deverão ser obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na 

Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser excedido 

um limite de 200 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo 

menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A 

E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes 

de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

h) DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L O2; 

i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; 

j) turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); 

l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e 

m) pH: 6,0 a 9,0. 

II - Padrões de qualidade de água:  

TABELA I - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES 

PADRÕES 

PARÂMETROS  VALOR MÁXIMO 

Clorofila a 10 µg/L 

Densidade de cianobactérias 20.000 cel/mL ou 2 mm3/L 

Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 
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PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 

Antimônio 0,005mg/L Sb 

Arsênio total 0,01 mg/L As 

Bário total 0,7 mg/L Ba 

Berílio total 0,04 mg/L Be 

Boro total 0,5 mg/L B 

Cádmio total 0,001 mg/L Cd 

Chumbo total 0,01mg/L Pb 

Cianeto livre 0,005 mg/L CN 

Cloreto total 250 mg/L Cl 

Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 

Cobalto total 0,05 mg/L Co 

Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu 

Cromo total 0,05 mg/L Cr 

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 

Fluoreto total 1,4 mg/L F 

Fósforo total (ambiente lêntico) 0,020 mg/L P 

Fósforo total (ambiente intermediário, 

com tempo de residência entre 2 e 40 dias, 

e tributários diretos de ambiente lêntico) 

0,025 mg/L P 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários 

de ambientes intermediários) 
0,1 mg/L P 

Lítio total 2,5 mg/L Li 

Manganês total 0,1 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 

Níquel total 0,025 mg/L Ni 

Nitrato 10,0 mg/L N 

Nitrito 1,0 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total 
3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 
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1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 

0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

Prata total 0,01 mg/L Ag 

Selênio total 0,01 mg/L Se 

Sulfato total 250 mg/L SO4 

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 

Urânio total 0,02 mg/L U 

Vanádio total 0,1 mg/L V 

Zinco total 0,18 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Acrilamida 0,5 µg/L 

Alacloro  20 µg/L 

Aldrin + Dieldrin  0,005 µg/L 

Atrazina 2 µg/L 

Benzeno 0,005 mg/L 

Benzidina  0,001 µg/L 

Benzo(a)antraceno  0,05 µg/L 

Benzo(a)pireno 0,05 µg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,05 µg/L 

Benzo(k)fluoranteno  0,05 µg/L 

Carbaril 0,02 µg/L 

Clordano (cis + trans) 0,04 µg/L 

2-Clorofenol 0,1 µg/L 

Criseno 0,05 µg/L 

2,4–D 4,0 µg/L 

Demeton (Demeton O + Demeton-S) 0,1 µg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,05 µg/L 

1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L 

1,1-Dicloroeteno 0,003 mg/L 

2,4-Diclorofenol 0,3 µg/L 

Diclorometano 0,02 mg/L 
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DDT (p,p’ -DDT + p,p’-DDE + p,p’-

DDD) 
0,002 µg/L 

Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 µg/L 

Endossulfan (α + β + sulfato) 0,056 µg/L 

Endrin  0,004 µg/L 

Estireno 0,02 mg/L 

Etilbenzeno 90,0 µg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 

4-aminoantipirina) 
0,003 mg/L C6H5OH 

Glifosato  65 µg/L 

Gution 0,005 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,01 µg/L 

Hexaclorobenzeno   0,0065 µg/L 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 µg/L 

Lindano (γ-HCH) 0,02 µg/L 

Malation 0,1 µg/L 

Metolacloro 10 µg/L 

Metoxicloro 0,03 µg/L 

Paration  0,04 µg/L 

PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 µg/L 

Pentaclorofenol 0,009 mg/L 

Simazina  2,0 µg/L 

Substâncias tensoativas que reagem com o 

azul de metileno 
0,5 mg/L LAS 

2,4,5–T  2,0 µg/L 

Tetracloreto de carbono 0,002 mg/L 

Tetracloroeteno  0,01 mg/L 

Tolueno  2,0 µg/L 

Toxafeno  0,01 µg/L 

2,4,5-TP 10,0 µg/L 

Tributilestanho  0,063 µg/L TBT 



 

 122 
 

Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-

TCB) 
0,02 mg/L 

Tricloroeteno 0,03 mg/L 

2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L 

Trifluralina  0,2 µg/L 

Xileno 300 µg/L 

 

III - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de 

consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, aplicam-se 

os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente: 

TABELA II - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES 

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE 

ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total  0,14 µg/L As 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Benzidina 0,0002 µg/L 

Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L 

Benzo(a)pireno 0,018 µg/L 

Benzo(b)fluoranteno  0,018 µg/L 

Benzo(k)fluoranteno 0,018 µg/L 

Criseno 0,018 µg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg/L 

3,3-Diclorobenzidina 0,028 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 µg/L 

Hexaclorobenzeno 0,00029 µg/L 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 µg/L 

PCBs - Bifenilas policloradas 0,000064 µg/L 

Pentaclorofenol 3,0 µg/L 

Tetracloreto de carbono 1,6 µg/L 

Tetracloroeteno 3,3 µg/L 
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Toxafeno 0,00028 µg/L 

2,4,6-triclorofenol  2,4 µg/L 

 

Art 15. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 

previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte: 

I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas 

que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração 

convencionais; 

II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá 

ser obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá 

ser excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% 

ou mais de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com 

freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 

coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 

competente; 

III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; 

IV - turbidez: até 100 UNT; 

V - DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2; 

VI - OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2; 

VII - clorofila a: até 30 µg/L; 

VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm3/L; e, 

IX - fósforo total: 

a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e, 

b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 

2 e 40 dias, e tributários diretos de ambiente lêntico. 

Art. 16. As águas doces de classe 3 observarão as seguintes condições e padrões: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 

instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 

ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 

b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 
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c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

e) não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas 

que não sejam removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração 

convencionais; 

f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato secundário não 

deverá ser excedido um limite de 2500 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 

80% ou mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com 

freqüência bimestral. Para dessedentação de animais criados confinados não deverá ser 

excedido o limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou 

mais de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano, com freqüência 

bimestral. Para os demais usos, não deverá ser excedido um limite de 4000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas 

durante o período de um ano, com periodicidade bimestral. A E. Coli poderá ser 

determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com 

limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

h) cianobactérias para dessedentação de animais: os valores de densidade de 

cianobactérias não deverão exceder 50.000 cel/ml, ou 5mm3/L; 

i) DBO 5 dias a 20°C até 10 mg/L O2; 

j) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; 

l) turbidez até 100 UNT; 

m) cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; e, 

n) pH: 6,0 a 9,0. 

II - Padrões de qualidade de água: 

TABELA III - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES 

PADRÕES 

PARÂMETROS  VALOR MÁXIMO 

Clorofila a 60 µg/L 

Densidade de cianobactérias 100.000 cel/mL ou 10 mm3/L 

Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 
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Alumínio dissolvido 0,2 mg/L Al 

Arsênio total 0,033 mg/L As 

Bário total 1,0 mg/L Ba 

Berílio total 0,1 mg/L Be 

Boro total 0,75 mg/L B 

Cádmio total 0,01 mg/L Cd 

Chumbo total 0,033 mg/L Pb 

Cianeto livre 0,022 mg/L CN 

Cloreto total 250 mg/L Cl 

Cobalto total 0,2 mg/L Co 

Cobre dissolvido 0,013 mg/L Cu 

Cromo total 0,05 mg/L Cr 

Ferro dissolvido 5,0 mg/L Fe 

Fluoreto total 1,4 mg/L F 

Fósforo total (ambiente lêntico) 0,05 mg/L P 

Fósforo total (ambiente intermediário, 

com tempo de residência entre 2 e 40 dias, 

e tributários diretos de ambiente lêntico) 

0,075 mg/L P 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários 

de ambientes intermediários) 
0,15 mg/L P 

Lítio total 2,5 mg/L Li 

Manganês total 0,5 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,002 mg/L Hg 

Níquel total 0,025 mg/L Ni 

Nitrato 10,0 mg/L N 

Nitrito 1,0 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total 

 13,3 mg/L N, para pH ≤ 7,5 

5,6 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 

2,2 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 

1,0 mg/L N, para pH > 8,5 

Prata total 0,05 mg/L Ag 
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Selênio total 0,05 mg/L Se 

Sulfato total 250 mg/L SO4 

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,3 mg/L S 

Urânio total 0,02 mg/L U 

Vanádio total 0,1 mg/L V 

Zinco total 5 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Aldrin + Dieldrin  0,03 µg/L 

Atrazina 2 µg/L 

Benzeno 0,005 mg/L 

Benzo(a)pireno 0,7 µg/L 

Carbaril 70,0 µg/L 

Clordano (cis + trans) 0,3 µg/L 

2,4–D 30,0 µg/L 

DDT (p,p’ -DDT + p,p’-DDE + p,p’-

DDD) 
1,0 µg/L 

Demeton (Demeton O + Demeton-S) 14,0 µg/L 

1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L 

1,1-Dicloroeteno 30 µg/L 

Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 µg/L 

Endossulfan (α + β + sulfato) 0,22 µg/L 

Endrin  0,2 µg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 

4-aminoantipirina) 
0,01 mg/L C6H5OH 

Glifosato  280 µg/L 

Gution 0,005 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,03 µg/L 

Lindano (γ-HCH) 2,0 µg/L 

Malation 100,0 µg/L 

Metoxicloro 20,0 µg/L 

Paration  35,0 µg/L 
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PCBs - Bifenilas policloradas 0,001 µg/L 

Pentaclorofenol 0,009 mg/L 

Substâncias tensoativas que reagem com o 

azul de metileno 
0,5 mg/L LAS 

2,4,5–T  2,0 µg/L 

Tetracloreto de carbono 0,003 mg/L 

Tetracloroeteno  0,01 mg/L 

Toxafeno  0,21 µg/L 

2,4,5-TP 10,0 µg/L 

Tributilestanho  2,0 µg/L TBT 

Tricloroeteno 0,03 mg/L 

2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L 

 

Art. 17. As águas doces de classe 4 observarão as seguintes condições e padrões: 

I - materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

II - odor e aspecto: não objetáveis; 

III - óleos e graxas: toleram-se iridescências; 

IV - substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento 

de canais de navegação: virtualmente ausentes; 

V - fenóis totais (substâncias que reagem com 4 - aminoantipirina) até 1,0 mg/L 

de C6H5OH; 

VI - OD, superior a 2,0 mg/L O2 em qualquer amostra; e, 

VII - pH: 6,0 a 9,0. 

 

Seção III 

Das Águas Salinas 

Art. 18. As águas salinas de classe 1 observarão as seguintes condições e 

padrões: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 
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instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 

ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 

b) materiais flutuantes virtualmente ausentes; 

c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

d) substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes; 

e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 

f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

g) coliformes termolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverá 

ser obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para o cultivo de moluscos 

bivalves destinados à alimentação humana, a média geométrica da densidade de 

coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, 

não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 

coliformes termolerantes por 100 mililitros. Esses índices deverão ser mantidos em 

monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras. Para os demais usos não deverá 

ser excedido um limite de 1.000 coliformes termolerantes por 100 mililitros em 80% ou 

mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de um ano, com 

periodicidade bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro 

coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental 

competente; 

h) carbono orgânico total até 3 mg/L, como C; 

i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; e 

j) pH: 6,5 a 8,5, não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 

0,2 unidade. 

II - Padrões de qualidade de água: 

TABELA IV - CLASSE 1 - ÁGUAS SALINAS 

PADRÕES 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Alumínio dissolvido 1,5 mg/L Al 

Arsênio total 0,01 mg/L As 

Bário total 1,0 mg/L Ba 

Berílio total 5,3 µg/L Be 

Boro total 5,0 mg/L B 
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Cádmio total 0,005 mg/L Cd 

Chumbo total 0,01 mg/L Pb 

Cianeto livre 0,001 mg/L CN 

Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 

Cobre dissolvido 0,005 mg/L Cu 

Cromo total 0,05 mg/L Cr 

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 

Fluoreto total 1,4 mg/L F 

Fósforo total 0,062 mg/L P 

Manganês total 0,1 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 

Níquel total 0,025 mg/L Ni 

Nitrato 0,40 mg/L N 

Nitrito 0,07 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total  0,40 mg/L N 

Polifosfatos (determinado pela diferença 

entre fósforo ácido hidrolisável total e 

fósforo reativo total) 

0,031 mg/L P 

Prata total 0,005 mg/L Ag 

Selênio total  0,01 mg/L Se 

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 

Tálio total 0,1 mg/L Tl 

Urânio total 0,5 mg/L U 

Zinco total 0,09 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Aldrin + Dieldrin  0,0019 µg/L 

Benzeno 700 µg/L 

Carbaril 0,32 µg/L 

Clordano (cis + trans) 0,004 µg/L 

2,4–D 30,0 µg/L 

DDT (p,p’ -DDT + p,p’-DDE + p,p’- 0,001 µg/L 
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DDD) 

Demeton (Demeton O + Demeton-S) 0,1 µg/L 

Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 µg/L 

Endossulfan (α + β + sulfato) 0,01 µg/L 

Endrin  0,004 µg/L 

Etilbenzeno  25 µg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 

4-aminoantipirina) 
60 µg/L C6H5OH 

Gution 0,01 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,001 µg/L 

Lindano (γ-HCH) 0,004 µg/L 

Malation 0,1 µg/L 

Metoxicloro 0,03 µg/L 

Monoclorobenzeno 25 µg/L 

Pentaclorofenol 7,9 µg/L 

PCBs - Bifenilas policloradas 0,03 µg/L 

Substâncias tensoativas que reagem com o 

azul de metileno 
0,2 mg/L LAS 

2,4,5–T  10,0 µg/L 

Tolueno 215 µg/L 

Toxafeno  0,0002 µg/L 

2,4,5-TP 10,0 µg/L 

Tributilestanho  0,01 µg/L TBT 

Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-

TCB) 
80 µg/L 

Tricloroeteno 30,0 µg/L 

 

III - Nas águas salinas onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de 

consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, aplicam-se 

os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente: 

TABELA V - CLASSE 1 - ÁGUAS SALINAS 
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PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE 

ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,14 µg/L As 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Benzeno 51 µg/L 

Benzidina  0,0002 µg/L 

Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L 

Benzo(a)pireno 0,018 µg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,018 µg/L 

Benzo(k)fluoranteno 0,018 µg/L 

2-Clorofenol 150 µg/L 

2,4-Diclorofenol 290 µg/L 

Criseno 0,018 µg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg/L 

1,2-Dicloroetano 37 µg/L 

1,1-Dicloroeteno 3 µg/L 

3,3-Diclorobenzidina 0,028 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 µg/L 

Hexaclorobenzeno 0,00029 µg/L 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 µg/L 

PCBs - Bifenilas Policloradas 0,000064 µg/L 

Pentaclorofenol 3,0 µg/L 

Tetracloroeteno 3,3 µg/L 

2,4,6-Triclorofenol 2,4 µg/L 

 

Art 19. Aplicam-se às águas salinas de classe 2 as condições e padrões de 

qualidade da classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 
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instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 

ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 

b) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 2500 por 

100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de 

um ano, com freqüência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao 

parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente; 

c) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C; e 

d) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5,0 mg/L O2. 

II - Padrões de qualidade de água: 

TABELA VI - CLASSE 2 - ÁGUAS SALINAS 

PADRÕES 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,069 mg/L As 

Cádmio total 0,04 mg/L Cd 

Chumbo total 0,21 mg/L Pb 

Cianeto livre 0,001 mg/L CN 

Cloro residual total (combinado + livre) 19 µg/L Cl 

Cobre dissolvido 7,8 µg/L Cu 

Cromo total 1,1 mg/L Cr 

Fósforo total 0,093 mg/L P 

Mercúrio total 1,8 µg/L Hg 

Níquel 74 µg/L Ni 

Nitrato 0,70 mg/L N 

Nitrito 0,20 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total  0,70 mg/L N 

Polifosfatos (determinado pela diferença 

entre fósforo ácido hidrolisável total e 

fósforo reativo total) 

0,0465 mg/L P 

Selênio total  0,29 mg/L Se 

Zinco total 0,12 mg/L Zn 
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PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Aldrin + Dieldrin  0,03 µg/L 

Clordano (cis + trans) 0,09 µg/L 

DDT (p,p’ -DDT + p,p’-DDE + p,p’-

DDD) 
0,13 µg/L 

Endrin  0,037 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,053 µg/L 

Lindano (γ-HCH) 0,16 µg/L 

Pentaclorofenol 13,0 µg/L 

Toxafeno  0,210 µg/L 

Tributilestanho  0,37 µg/L TBT 

 

Art. 20. As águas salinas de classe 3 observarão as seguintes condições e 

padrões: 

I - materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

II - óleos e graxas: toleram-se iridescências; 

III - substâncias que produzem odor e turbidez: virtualmente ausentes; 

IV - corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 

V - resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

VI - coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 

coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 

amostras coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. Coli 

poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de 

acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

VII - carbono orgânico total: até 10 mg/L, como C; 

VIII - OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/ L O2; e 

IX - pH: 6,5 a 8,5 não devendo haver uma mudança do pH natural maior do que 

0,2 unidades. 

 

Seção IV 

Das Águas Salobras 
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Art. 21. As águas salobras de classe 1 observarão as seguintes condições e 

padrões: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 

instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 

ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 

b) carbono orgânico total: até 3 mg/L, como C; 

c) OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/ L O2; 

d) pH: 6,5 a 8,5; 

e) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

f) materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 

g) substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; 

h) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; e 

i) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário 

deverá ser obedecida a Resolução CONAMA no 274, de 2000. Para o cultivo de 

moluscos bivalves destinados à alimentação humana, a média geométrica da densidade 

de coliformes termotolerantes, de um mínimo de 15 amostras coletadas no mesmo local, 

não deverá exceder 43 por 100 mililitros, e o percentil 90% não deverá ultrapassar 88 

coliformes termolerantes por 100 mililitros. Esses índices deverão ser mantidos em 

monitoramento anual com um mínimo de 5 amostras. Para a irrigação de hortaliças que 

são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo e que sejam 

ingeridas cruas sem remoção de película, bem como para a irrigação de parques, jardins, 

campos de esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto, não 

deverá ser excedido o valor de 200 coliformes termotolerantes por 100mL. 

Para os demais usos não deverá ser excedido um limite de 1.000 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas 

durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser 

determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com 

limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 

II - Padrões de qualidade de água: 
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TABELA VII - CLASSE 1 - ÁGUAS SALOBRAS 

PADRÕES 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 

Arsênio total 0,01 mg/L As 

Berílio total 5,3 µg/L Be 

Boro 0,5 mg/L B 

Cádmio total 0,005 mg/L Cd 

Chumbo total 0,01 mg/L Pb 

Cianeto livre 0,001 mg/L CN 

Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 

Cobre dissolvido 0,005 mg/L Cu 

Cromo total 0,05 mg/L Cr 

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 

Fluoreto total 1,4 mg/L F 

Fósforo total 0,124 mg/L P 

Manganês total 0,1 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 

Níquel total 0,025 mg/L Ni 

Nitrato 0,40 mg/L N 

Nitrito 0,07 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total  0,40 mg/L N 

Polifosfatos (determinado pela diferença 

entre fósforo ácido hidrolisável total e 

fósforo reativo total) 

0,062 mg/L P 

Prata total 0,005 mg/L Ag 

Selênio total  0,01 mg/L Se 

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 

Zinco total 0,09 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Aldrin + Dieldrin  0,0019 µg/L 
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Benzeno 700 µg/L 

Carbaril 0,32 µg/L 

Clordano (cis + trans) 0,004 µg/L 

2,4–D 10,0 µg/L 

DDT (p,p’ -DDT + p,p’-DDE + p,p’-

DDD) 
0,001 µg/L 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 µg/L 

Dodecacloro pentaciclodecano 0,001 µg/L 

Endrin  0,004 µg/L 

Endossulfan (α + β + sulfato) 0,01 µg/L 

Etilbenzeno  25 µg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 

4-aminoantipirina) 
0,003 mg/L C6H5OH 

Gution 0,01 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,001 µg/L 

Lindano (γ-HCH) 0,004 µg/L 

Malation 0,1 µg/L 

Metoxicloro 0,03 µg/L 

Monoclorobenzeno 25 µg/L 

Paration  0,04 µg/L 

Pentaclorofenol 7,9 µg/L 

PCBs - Bifenilas policloradas 0,03 µg/L 

Substâncias tensoativas que reagem com o 

azul de metileno 
0,2 mg/L LAS 

2,4,5–T  10,0 µg/L 

Tolueno 215 µg/L 

Toxafeno  0,0002 µg/L 

2,4,5-TP 10,0 µg/L 

Tributilestanho  0,01 µg/L TBT 

Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-

TCB) 
80 µg/L 
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III - Nas águas salobras onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins 

de consumo intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, 

aplicam-se os seguintes padrões em substituição ou adicionalmente: 

TABELA VIII - CLASSE 1 - ÁGUAS SALOBRAS 

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE 

ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,14 µg/L As 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Benzeno 51 µg/L 

Benzidina  0,0002 µg/L 

Benzo(a)antraceno 0,018 µg/L 

Benzo(a)pireno 0,018 µg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,018 µg/L 

Benzo(k)fluoranteno 0,018 µg/L 

2-Clorofenol 150 µg/L 

Criseno 0,018 µg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 µg/L 

2,4-Diclorofenol 290 µg/L 

1,1-Dicloroeteno 3 µg/L 

1,2-Dicloroetano 37,0 µg/L 

3,3-Diclorobenzidina 0,028 µg/L 

Heptacloro epóxido + Heptacloro 0,000039 µg/L 

Hexaclorobenzeno 0,00029 µg/L 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 µg/L 

Pentaclorofenol 3,0 µg/L 

PCBs - Bifenilas Policloradas 0,000064 µg/L 

Tetracloroeteno 3,3 µg/L 

Tricloroeteno 30 µg/L 

2,4,6-Triclorofenol 2,4 µg/L 
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Art. 22. Aplicam-se às águas salobras de classe 2 as condições e padrões de 

qualidade da classe 1, previstos no artigo anterior, à exceção dos seguintes: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico agudo a organismos, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por 

instituições nacionais ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de 

ensaio ecotoxicológico padronizado ou outro método cientificamente reconhecido; 

b) carbono orgânico total: até 5,00 mg/L, como C; 

c) OD, em qualquer amostra, não inferior a 4 mg/L O2; e 

d) coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 2500 por 

100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras coletadas durante o período de 

um ano, com freqüência bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao 

parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão 

ambiental competente. 

II - Padrões de qualidade de água: 

TABELA IX - CLASSE 2 - ÁGUAS SALOBRAS 

PADRÕES 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total  0,069 mg/L As 

Cádmio total 0,04 mg/L Cd 

Chumbo total  0,210 mg/L Pb 

Cromo total  1,1 mg/L Cr 

Cianeto livre 0,001 mg/L CN 

Cloro residual total (combinado + livre)  19,0 µg/L Cl 

Cobre dissolvido  7,8 µg/L Cu 

Fósforo total  0,186 mg/L P 

Mercúrio total  1,8 µg/L Hg 

Níquel total  74,0 µg/L Ni 

Nitrato 0,70 mg/L N 

Nitrito  0,20 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total  0,70 mg/L N 

Polifosfatos (determinado pela diferença 0,093 mg/L P 
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entre fósforo ácido hidrolisável total e 

fósforo reativo total)  

Selênio total  0,29 mg/L Se 

Zinco total  0,12 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Aldrin + Dieldrin  0,03 µg/L 

Clordano (cis + trans)  0,09 µg/L 

DDT (p-p’DDT + p-p’DDE + p-p’DDD)  0,13 µg/L 

Endrin  0,037 µg/L 

Heptacloro epóxido+ Heptacloro  0,053 µg/L 

Lindano (g-HCH)  0,160 µg/L 

Pentaclorofenol  13,0 µg/L 

Toxafeno  0,210 µg/L 

Tributilestanho  0,37 µg/L TBT 

 

Art. 23. As águas salobras de classe 3 observarão as seguintes condições e 

padrões: 

I - pH: 5 a 9; 

II - OD, em qualquer amostra, não inferior a 3 mg/L O2; 

III - óleos e graxas: toleram-se iridescências; 

IV - materiais flutuantes: virtualmente ausentes; 

V - substâncias que produzem cor, odor e turbidez: virtualmente ausentes; 

VI - substâncias facilmente sedimentáveis que contribuam para o assoreamento 

de canais de navegação: virtualmente ausentes; 

VII - coliformes termotolerantes: não deverá ser excedido um limite de 4.000 

coliformes termotolerantes por 100 mL em 80% ou mais de pelo menos 6 amostras 

coletadas durante o período de um ano, com freqüência bimestral. A E. Coli poderá ser 

determinada em substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com 

limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; e 

VIII - carbono orgânico total até 10,0 mg/L, como C. 

 

CAPÍTULO IV 
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DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

Art. 24. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 

direta ou indiretamente, nos corpos de água, após o devido tratamento e desde que 

obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras 

normas aplicáveis. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, a qualquer momento: 

I - acrescentar outras condições e padrões, ou torná-los mais restritivos, tendo 

em vista as condições locais, mediante fundamentação técnica; e 

II - exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes, 

compatível com as condições do respectivo curso de água superficial, mediante 

fundamentação técnica. 

Art. 25. É vedado o lançamento e a autorização de lançamento de efluentes em 

desacordo com as condições e padrões estabelecidos nesta Resolução. 

Parágrafo único. O órgão ambiental competente poderá, excepcionalmente, 

autorizar o lançamento de efluente acima das condições e padrões estabelecidos no art. 

34, desta Resolução, desde que observados os seguintes requisitos: 

I - comprovação de relevante interesse público, devidamente motivado; 

II - atendimento ao enquadramento e às metas intermediárias e finais, 

progressivas e obrigatórias; 

III - realização de Estudo de Impacto Ambiental-EIA, às expensas do 

empreendedor responsável pelo lançamento; 

IV - estabelecimento de tratamento e exigências para este lançamento; e 

V - fixação de prazo máximo para o lançamento excepcional. 

Art. 26. Os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no âmbito de sua 

competência, deverão, por meio de norma específica ou no licenciamento da atividade 

ou empreendimento, estabelecer a carga poluidora máxima para o lançamento de 

substâncias passíveis de estarem presentes ou serem formadas nos processos produtivos, 

listadas ou não no art. 34, desta Resolução, de modo a não comprometer as metas 

progressivas obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas pelo enquadramento para 

o corpo de água. 
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§ 1o No caso de empreendimento de significativo impacto, o órgão ambiental 

competente exigirá, nos processos de licenciamento ou de sua renovação, a 

apresentação de estudo de capacidade de suporte de carga do corpo de água receptor. 

§ 2o O estudo de capacidade de suporte deve considerar, no mínimo, a diferença 

entre os padrões estabelecidos pela classe e as concentrações existentes no trecho desde 

a montante, estimando a concentração após a zona de mistura. 

§ 3o Sob pena de nulidade da licença expedida, o empreendedor, no processo de 

licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias, entre aquelas previstas 

nesta Resolução para padrões de qualidade de água, que poderão estar contidas no seu 

efluente. 

§ 4o O disposto no § 1o aplica-se também às substâncias não contempladas nesta 

Resolução, exceto se o empreendedor não tinha condições de saber de sua existência 

nos seus efluentes. 

Art. 27. É vedado, nos efluentes, o lançamento dos Poluentes Orgânicos 

Persistentes-POPs mencionados na Convenção de Estocolmo, ratificada pelo Decreto 

Legislativo no 204, de 7 de maio de 2004. 

Parágrafo único. Nos processos onde possa ocorrer a formação de dioxinas e 

furanos deverá ser utilizada a melhor tecnologia disponível para a sua redução, até a 

completa eliminação. 

Art. 28. Os efluentes não poderão conferir ao corpo de água características em 

desacordo com as metas obrigatórias progressivas, intermediárias e final, do seu 

enquadramento. 

§ 1o As metas obrigatórias serão estabelecidas mediante parâmetros. 

§ 2o Para os parâmetros não incluídos nas metas obrigatórias, os padrões de 

qualidade a serem obedecidos são os que constam na classe na qual o corpo receptor 

estiver enquadrado. 

§ 3o Na ausência de metas intermediárias progressivas obrigatórias, devem ser 

obedecidos os padrões de qualidade da classe em que o corpo receptor estiver 

enquadrado. 

Art. 29. A disposição de efluentes no solo, mesmo tratados, não poderá causar 

poluição ou contaminação das águas. 
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Art. 30. No controle das condições de lançamento, é vedada, para fins de 

diluição antes do seu lançamento, a mistura de efluentes com águas de melhor 

qualidade, tais como as águas de abastecimento, do mar e de sistemas abertos de 

refrigeração sem recirculação. 

Art. 31. Na hipótese de fonte de poluição geradora de diferentes efluentes ou 

lançamentos individualizados, os limites constantes desta Resolução aplicar-se-ão a 

cada um deles ou ao conjunto após a mistura, a critério do órgão ambiental competente. 

Art. 32. Nas águas de classe especial é vedado o lançamento de efluentes ou 

disposição de resíduos domésticos, agropecuários, de aqüicultura, industriais e de 

quaisquer outras fontes poluentes, mesmo que tratados. 

§ 1o Nas demais classes de água, o lançamento de efluentes deverá, 

simultaneamente: 

I - atender às condições e padrões de lançamento de efluentes; 

II - não ocasionar a ultrapassagem das condições e padrões de qualidade de 

água, estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência; e 

III - atender a outras exigências aplicáveis. 

§ 2o No corpo de água em processo de recuperação, o lançamento de efluentes 

observará as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final. 

Art. 33. Na zona de mistura de efluentes, o órgão ambiental competente poderá 

autorizar, levando em conta o tipo de substância, valores em desacordo com os 

estabelecidos para a respectiva classe de enquadramento, desde que não comprometam 

os usos previstos para o corpo de água. 

Parágrafo único. A extensão e as concentrações de substâncias na zona de 

mistura deverão ser objeto de estudo, nos termos determinados pelo órgão ambiental 

competente, às expensas do empreendedor responsável pelo lançamento. 

Art. 34. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, 

direta ou indiretamente, nos corpos de água desde que obedeçam as condições e padrões 

previstos neste artigo, resguardadas outras exigências cabíveis: 

§ 1o O efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos 

tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, de acordo com os critérios de 

toxicidade estabelecidos pelo órgão ambiental competente. 
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§ 2o Os critérios de toxicidade previstos no § 1o devem se basear em resultados 

de ensaios ecotoxicológicos padronizados, utilizando organismos aquáticos, e realizados 

no efluente. 

§ 3o Nos corpos de água em que as condições e padrões de qualidade previstos 

nesta Resolução não incluam restrições de toxicidade a organismos aquáticos, não se 

aplicam os parágrafos anteriores. 

§ 4o Condições de lançamento de efluentes: 

I - pH entre 5 a 9; 

II - temperatura: inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3ºC na zona de mistura; 

III - materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff. 

Para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente 

nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média 

do período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela 

autoridade competente; 

V - óleos e graxas: 

1 - óleos minerais: até 20mg/L; 

2- óleos vegetais e gorduras animais: até 50mg/L; e 

VI - ausência de materiais flutuantes. 

§ 5o Padrões de lançamento de efluentes: 

TABELA X - LANÇAMENTO DE EFLUENTES 

PADRÕES 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total  0,5 mg/L As 

Bário total  5,0 mg/L Ba 

Boro total  5,0 mg/L B 

Cádmio total  0,2 mg/L Cd 

Chumbo total  0,5 mg/L Pb 

Cianeto total  0,2 mg/L CN 

Cobre dissolvido  1,0 mg/L Cu 

Cromo total  0,5 mg/L Cr 
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Estanho total  4,0 mg/L Sn 

Ferro dissolvido  15,0 mg/L Fe 

Fluoreto total  10,0 mg/L F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/L Mn 

Mercúrio total  0,01 mg/L Hg 

Níquel total  2,0 mg/L Ni 
Nitrogênio amoniacal total  20,0 mg/L N 
Prata total  0,1 mg/L Ag 
Selênio total  0,30 mg/L Se 
Sulfeto  1,0 mg/L S 
Zinco total  5,0 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Clorofórmio  1,0 mg/L 

Dicloroeteno  1,0 mg/L 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 

4-aminoantipirina) 
0,5 mg/L C6H5OH 

Tetracloreto de Carbono  1,0 mg/L 

Tricloroeteno  1,0 mg/L 

 

Art. 35. Sem prejuízo do disposto no inciso I, do § 1o do art. 24, desta 

Resolução, o órgão ambiental competente poderá, quando a vazão do corpo de água 

estiver abaixo da vazão de referência, estabelecer restrições e medidas adicionais, de 

caráter excepcional e temporário, aos lançamentos de efluentes que possam, dentre 

outras conseqüências: 

I - acarretar efeitos tóxicos agudos em organismos aquáticos; ou 

II - inviabilizar o abastecimento das populações. 

Art. 36. Além dos requisitos previstos nesta Resolução e em outras normas 

aplicáveis, os efluentes provenientes de serviços de saúde e estabelecimentos nos quais 

haja despejos infectados com microorganismos patogênicos, só poderão ser lançados 

após tratamento especial. 

Art. 37. Para o lançamento de efluentes tratados no leito seco de corpos de água 

intermitentes, o órgão ambiental competente definirá, ouvido o órgão gestor de recursos 

hídricos, condições especiais. 
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CAPÍTULO V 

DIRETRIZES AMBIENTAIS PARA O ENQUADRAMENTO 

Art. 38. O enquadramento dos corpos de água dar-se-á de acordo com as normas 

e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos-CNRH e 

Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. 

§ 1o O enquadramento do corpo hídrico será definido pelos usos preponderantes 

mais restritivos da água, atuais ou pretendidos. 

§ 2o Nas bacias hidrográficas em que a condição de qualidade dos corpos de 

água esteja em desacordo com os usos preponderantes pretendidos, deverão ser 

estabelecidas metas obrigatórias, intermediárias e final, de melhoria da qualidade da 

água para efetivação dos respectivos enquadramentos, excetuados nos parâmetros que 

excedam aos limites devido às condições naturais. 

§ 3o As ações de gestão referentes ao uso dos recursos hídricos, tais como a 

outorga e cobrança pelo uso da água, ou referentes à gestão ambiental, como o 

licenciamento, termos de ajustamento de conduta e o controle da poluição, deverão 

basear-se nas metas progressivas intermediárias e final aprovadas pelo órgão 

competente para a respectiva bacia hidrográfica ou corpo hídrico específico. 

§ 4o As metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, deverão ser 

atingidas em regime de vazão de referência, excetuados os casos de baías de águas 

salinas ou salobras, ou outros corpos hídricos onde não seja aplicável a vazão de 

referência, para os quais deverão ser elaborados estudos específicos sobre a dispersão e 

assimilação de poluentes no meio hídrico. 

§ 5o Em corpos de água intermitentes ou com regime de vazão que apresente 

diferença sazonal significativa, as metas progressivas obrigatórias poderão variar ao 

longo do ano. 

§ 6o Em corpos de água utilizados por populações para seu abastecimento, o 

enquadramento e o licenciamento ambiental de atividades a montante preservarão, 

obrigatoriamente, as condições de consumo. 

 

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
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Art. 39. Cabe aos órgãos ambientais competentes, quando necessário, definir os 

valores dos poluentes considerados virtualmente ausentes. 

Art. 40. No caso de abastecimento para consumo humano, sem prejuízo do 

disposto nesta Resolução, deverão ser observadas, as normas específicas sobre 

qualidade da água e padrões de potabilidade. 

Art. 41. Os métodos de coleta e de análises de águas são os especificados em 

normas técnicas cientificamente reconhecidas. 

Art. 42. Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces 

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

qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa 

correspondente. 

Art. 43. Os empreendimentos e demais atividades poluidoras que, na data da 

publicação desta Resolução, tiverem Licença de Instalação ou de Operação, expedida e 

não impugnada, poderão a critério do órgão ambiental competente, ter prazo de até três 

anos, contados a partir de sua vigência, para se adequarem às condições e padrões novos 

ou mais rigorosos previstos nesta Resolução. 

§ 1o O empreendedor apresentará ao órgão ambiental competente o cronograma 

das medidas necessárias ao cumprimento do disposto no caput deste artigo. 

§ 2o O prazo previsto no caput deste artigo poderá, excepcional e tecnicamente 

motivado, ser prorrogado por até dois anos, por meio de Termo de Ajustamento de 

Conduta, ao qual se dará publicidade, enviando-se cópia ao Ministério Público. 

§ 3o As instalações de tratamento existentes deverão ser mantidas em operação 

com a capacidade, condições de funcionamento e demais características para as quais 

foram aprovadas, até que se cumpram as disposições desta Resolução. 

§ 4o O descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas 

marítimas de petróleo será objeto de resolução específica, a ser publicada no prazo 

máximo de um ano, a contar da data de publicação desta Resolução, ressalvado o padrão 

de lançamento de óleos e graxas a ser o definido nos termos do art. 34, desta Resolução, 

até a edição de resolução específica. 

Art. 44. O CONAMA, no prazo máximo de um ano, complementará, onde 

couber, condições e padrões de lançamento de efluentes previstos nesta Resolução. 
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Art. 45. O não cumprimento ao disposto nesta Resolução acarretará aos 

infratores as sanções previstas pela legislação vigente. 

§ 1o Os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos, no âmbito de suas 

respectivas competências, fiscalizarão o cumprimento desta Resolução, bem como 

quando pertinente, a aplicação das penalidades administrativas previstas nas legislações 

específicas, sem prejuízo do sancionamento penal e da responsabilidade civil objetiva 

do poluidor. 

§ 2o As exigências e deveres previstos nesta Resolução caracterizam obrigação 

de relevante interesse ambiental. 

Art. 46. O responsável por fontes potencial ou efetivamente poluidoras das águas 

deve apresentar ao órgão ambiental competente, até o dia 31 de março de cada ano, 

declaração de carga poluidora, referente ao ano civil anterior, subscrita pelo 

administrador principal da empresa e pelo responsável técnico devidamente habilitado, 

acompanhada da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. 

§ 1o A declaração referida no caput deste artigo conterá, entre outros dados, a 

caracterização qualitativa e quantitativa de seus efluentes, baseada em amostragem 

representativa dos mesmos, o estado de manutenção dos equipamentos e dispositivos de 

controle da poluição. 

§ 2o O órgão ambiental competente poderá estabelecer critérios e formas para 

apresentação da declaração mencionada no caput deste artigo, inclusive, dispensando-a 

se for o caso para empreendimentos de menor potencial poluidor. 

Art. 47. Equiparam-se a perito, os responsáveis técnicos que elaborem estudos e 

pareceres apresentados aos órgãos ambientais. 

Art. 48. O não cumprimento ao disposto nesta Resolução sujeitará os infratores, 

entre outras, às sanções previstas na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e 

respectiva regulamentação. 

Art. 49. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 50. Revoga-se a Resolução CONAMA no 020, de 18 de junho de 1986. 

 

MARINA SILVA 

Presidente do CONAMA 

 


