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Resumo: As indústrias de laticínios representam grande parcela da indústria de alimentos. A 

produção e o beneficiamento de leite e seus derivados gera um volume significativo de efluentes, os 

quais são fonte de poluição devido ao alto teor de carga orgânica. O objetivo deste estudo foi avaliar 

a influência da presença do soro de queijo no tratamento eletrolítico (eletrocoagulação), aplicado a 

efluente sintético de laticínio. Neste estudo utilizou-se efluente sintético produzido em laboratório. O 

procedimento experimental constituiu-se de ensaios de eletrocoagulação (eletrólise). A partir destes 

ensaios foi possível comparar a eficiência do tratamento eletrolítico. Os seguintes parâmetros foram 

selecionados para estudo: DQO (Demanda Química de Oxigênio), Nitrogênio Total Kjeldahl, Fosfóro 

Total e Turbidez. Os ensaios eletrolíticos foram executados em reatores de batelada utilizando 

eletrodos de aço carbono e de alumínio. Foram avaliadas as variáveis: material do eletrodo e 

presença do soro de queijo no efluente. Os resultados obtidos indicaram que soro de queijo quando 

incorporado ao efluente sintético de laticínio reduz significativamente a eficiência do tratamento 

eletrolítico.  
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ELECTROLYTIC TREATMENT OF WASTEWATER SYNTHETIC 

DAIRY 
 

 

 

Abstract:  The dairy industries account for a large portion of the food industry. The production and 

processing of milk and dairy products generates a significant volume of effluents, which are a source 

of pollution due to the high content of organic matter. The aim of this study was to evaluate the 

influence of the presence of whey in the electrolytic treatment (electrocoagulation), applied to 

synthetic dairy effluent. In this study we used synthetic sewage produced in the laboratory. The 

experimental procedure consisted of the testing of electrocoagulation (electrolysis). From these 

studies it was possible to compare the efficiency of electrolytic treatment. The following parameters 

were selected for study: COD (Chemical Oxygen Demand), Total Kjeldahl Nitrogen, Total 

Phosphorus and Turbidity. Electrolytic assays were performed in batch reactors using electrodes 

made of carbon steel and aluminum. The following variables were evaluated: the electrode material 

and the presence of whey in the effluent. The results indicated that whey when incorporated into 

synthetic dairy effluent significantly reduced the efficiency of electrolytic treatment.  

 

Keywords: Synthetic dairy wastewater, Electrocoagulation, Cheese whey.  

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Um dos grandes problemas ambientais enfrentados pelas indústrias de laticínios é a 

geração de grandes volumes de efluentes com elevadas cargas orgânicas.  
O setor lácteo exerce um importante papel para a economia brasileira e a região da 

Produção, onde Passo Fundo está inserido, se destaca com sua bacia leiteira, estimada em 10% do total 

do Estado do Rio Grande do Sul. O processamento do leite resulta em grandes quantidades de efluente 

com altas cargas orgânicas, sendo a limpeza dos equipamentos responsável por 80% desta carga 

(BASKARAN et al., 2003; BAZRAFSHAN et al., 2013; BRIÃO, 2000; BRIÃO; TAVARES, 2007; 

VOURCH et al., 2005).  

As técnicas de tratamento para estes efluentes geralmente estão associadas aos 

processos tradicionais que combinam tratamento físico (ou físico-químico) com tratamento 

biológico. Entretanto, a moderada eficiência destes para remoção de compostos eutrofizantes, bem 

como as desvantagens específicas de cada tratamento biológico levam à busca de sistemas que 

atendam às necessidades crescentes referentes à qualidade do efluente tratado (BRIÃO; 

TAVARES, 2007).  

O efluente gerado nas indústrias alimentícias, especificamente laticínios, possuem 

como principal característica, alto potencial poluidor em decorrência do processo produtivo. 

Indústrias de laticínios de pequeno porte encontram dificuldades adicionais para atender os 

parâmetros de lançamento do efluente estabelecidos pela legislação (CONSEMA 128/2006), em 

virtude dos mesmos não possuírem um tratamento eficiente na separação do soro de queijo, o qual 

é responsável por cargas orgânicas elevadas comprometendo a eficiência do tratamento.  
A produção de queijo gera outro subproduto: o soro de leite. Cada tonelada de queijo 

produzido gera cerca de 9 t de soro; somente no Brasil, foram gerados então aproximadamente 

6300000 toneladas deste produto em 2009. Esse subproduto foi tratado como secundário e mostrou ser 

um problema de despejo. As dificuldades enfrentadas pelas indústrias para efetuarem seu tratamento 

como resíduo industrial devem-se à sua alta carga orgânica, podendo conter até 60000 mg.L
-1

 de DQO 

(Demanda Química de Oxigênio). Esse fator impossibilita a sua incorporação em qualquer processo de 



 

 

tratamento tradicional de efluentes e o torna altamente poluente, dificultando a adequação às 

exigências dos órgãos de controle ambiental. 

O setor industrial identificou no soro uma oportunidade mercadológica, de modo que o 

processamento de soro de leite vem crescendo no Brasil. Uma dessas indústrias é a empresa RELAT, 

localizada no município de Estação (distanciada a 50 km de Passo Fundo, onde localiza-se a 

Universidade de Passo Fundo), no norte do Estado do Rio Grande do Sul. Contudo, segundo Baldasso 

et al. (2011), estima-se que somente 50% do soro é processado, sendo o restante enviado para outros 

destinos, como ração animal. A logística e o volume de soro gerado em pequenas indústrias nem 

sempre permite este tipo de aproveitamento, causando impactos negativos ao meio ambiente regional. 

Nestes casos, os cuidados com o manejo do soro são menores, causando ineficiência no sistema de 

tratamento de efluentes em função da sobrecarga orgânica. A Figura 1 apresenta a variação de DQO 

para uma indústria de laticínio (Queijaria) da região de Passo Fundo, retratando esta realidade. 

Considerando a Demanda Química do soro de 60000mg/L e do leite de 15000mg/L pode-se concluir 

que o efluente contém grande quantidade destes poluentes. A amostra composta deste efluente 

apresentou uma DQO superior a 7000mg/L, descaracterizando-o em relação aos dados descritos por 

Brião (2000). 

 
Fonte: Próprio autor (Dados não publicados). 

Figura 1: Variação de DQO para efluente bruto de um laticínio (queijaria) de médio porte da 

Região de Passo Fundo. 

 

As cobranças dos Órgãos ambientais estaduais e municipais em relação ao licenciamento 

ambiental, ou mesmo de leis específicas têm buscado controlar os impactos das atividades citadas 

anteriormente. Isto ainda pode ser considerado tímido, mas é uma tendência mundial. 

A passagem da corrente elétrica por um eletrólito é chamada de eletrólise e quando este 

eletrólito é um efluente pode-se chamar este processo de tratamento eletrolítico. A oxidação provocada 

no meio pela transferência de elétrons através do anodo pode ser feita de forma direta (eletroxidação) 

ou indireta (eletrocoagulação/eletrofloculação). No catodo ocorre a redução, produzindo H2 

(microbolhas) e liberando OH
-
. A eletroflotação é caracterizada pela associação das bolhas de 

hidrogênio com o processo de eletrocoagulação/eletrofloculação.  

O tratamento eletrolítico se caracteriza por apresentar alta eficiência na remoção de 

cargas orgânicas e de nutrientes de efluentes agroindustriais com custos de tratamento compatíveis 

com os demais sistemas físico-químicos (SENGIL; OZACAR, 2006; TCHAMANGO et al., 2010; 

BAZRAFSHAN et al., 2013). Além disso, esta tecnologia tem a vantagem de ser de baixo custo para 

implantação, favorecendo a sua difusão perante as pequenas e médias indústrias.  



 

 

A oxidação indireta é realizada pelo desgaste dos eletrodos (eletrodo de sacrifício). Os 

metais mais utilizados nos eletrodos são ferro e alumínio. Bensadok et al. (2008) descreveu as reações 

para o desgaste de eletrodos de alumínio: 

 

(1) 
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(1) 

 

A reação de desgaste para o ferro segue a mesma lógica da Eq. (1). Para ambos os casos, 

as reações no catodo produziram OH
-
 que se combinarão com os metais desgastados formando os 

respectivos hidróxidos. Estes hidróxidos são coagulantes eficientes para redução do potencial zeta e 

desestabilização dos coloides presentes no efluente (BENSADOK, 2008). Esta desestabilização é 

provocada pela redução das cargas superficiais das partículas dos coloides (CAÑIZARES et al., 2008). 

A eletroflotação tem sido citada por vários autores como uma técnica viável tecnicamente 

para tratar efluentes de laticínios (BAZRAFSHAN et al., 2013; GUVEN et al. 2008; SENGIL; 

OZACAR, 2006; TCHAMANGO et al., 2010). De acordo com Janson e Lewis (2007), é possível 

remover mais de 70% da proteína do soro do queijo com o processo de eletrocoagulação (EC), 

garantindo a remoção de DQO do meio. 

A aplicação do processo de eletrocoagulação se justifica pelo fato de possuir grande 

eficiência na remoção da carga orgânica, ou seja redução dos elevados níveis de DQO (Demanda 

Química de Oxigênio), os equipamentos necessários são simples e de fácil operação, a corrente e o 

potencial podem ser monitorados por meio da automação. Além disso, observa-se baixa produção de 

lodo que e de fácil desidratação por apresentar alta concentração de hidróxidos e óxidos, com baixo 

custo de implantação. É de extrema necessidade conhecer a influência da presença do soro de queijo 

no tratamento físico químico.  

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a influência da presença do soro de queijo no 

tratamento eletrolítico (eletrocoagulação) aplicado a efluente sintético de laticínio.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho de pesquisa foi realizado no Laboratório de Ensino da Engenharia 

Ambiental da Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Ele consistiu da elaboração de 

diferentes formulações de efluente sintético de laticínio com e sem a adição de soro. Alguns destes 

efluentes foram submetidos ao tratamento eletrolítico para avaliação da eficiência de remoção dos 

poluentes. 

2.1. Formulação e caracterização dos efluentes 

Em busca da maior similaridade possível com as cargas orgânicas de efluente real de 

laticínio, foram utilizados como efluentes diferentes combinações de efluente sintético e soro de queijo 

em pó. Pretende-se com a utilização do efluente sintético minimizar o efeito das variações das 

características físico-químicas e microbiológicas, padronizando assim o efluente.  Todos os efluentes 

relacionados abaixo foram utilizados em outros estudos. Foram produzidos e caracterizados seis tipos 

de efluentes sintéticos quantificando a demanda química de oxigênio (DQO), Nitrogênio Total 

Kjeldahl, Fósforo Total e turbidez. 

 

Efluente Sintético sem soro de queijo 1 

As substâncias químicas citadas abaixo na Tabela 1, foram dissolvidas em 20L de água 

da rede pública de abastecimento a fim de alcançar uma concentração de matéria orgânica de 

aproximadamente 3.500 mg/L de Demanda Química de Oxigênio (DQO). 

 



 

 

Tabela 1: Composição do efluente sintético sem soro de queijo 1 

Constituintes 
Concentração 

(mg/L) 

Peptona B 800 

Glicose 2.720 

Extrato de Carne 560 

Bicarbonato de Sódio 2.500 

Cloreto de Cálcio 38 

Sulfato de Magnésio 42 

Cloreto de amônio 320 

Sulfato Ferroso 32 

Fosfato de potássio 

monobásico 
80 

Sulfeto de Sódio 50 

Fonte YU et al.(2001) 

 

Efluente Sintético sem soro de queijo 2 

O efluente utilizado foi obtido diluindo-se 8,5g de leite em pó integral, em 5L de água 

potável da rede publica de abastecimento, de modo que a DQO permanecesse em 2.000 mg/L e 2.500 

mg/L simulando a concentração de um efluente industrial real (BRIÃO, 2000). 

 

Soro de Queijo  

Constituiu-se de 60 gramas de soro de leite em pó diluído em 1 litro de água (COSTA, 

2008). A Tabela 2 apresenta a Tabela Nutricional do soro de queijo em pó. 

 

Tabela 2: Tabela Nutricional do soro de queijo em pó. 

Informação Nutricional Porção de 100g 

Valor calórico 370 Kcal 

Carboidratos 75 g 

Proteínas 13 g 

Gorduras Totais 2 g 

Gorduras Saturadas 1g 

Colesterol 0 mg 

Fibra Alimentar 0 g 

Cálcio 590 mg 

Ferro 0 mg 

Sódio 880 mg 

Fonte: Leitbom 

 



 

 

Efluente Sintético com soro de queijo 1 

Constituiu-se de 87,5 % de efluente sintético sem soro de queijo 1 acrescido de 12,5% de 

soro de queijo em pó, ambos descritos acima. Foram produzidos 10L deste efluente. Costa (2008), em 

seu estudo obteve concentração de 15.013 mg/L de DQO. 

 

Efluente Sintético com soro de queijo 2 

Constituiu-se de 75% de efluente sintético sem soro de queijo 1 acrescido de 25% de soro 

de queijo em pó, ambos descritos acima, foram produzidos 10L deste efluente. Costa (2008), em seu 

estudo obteve concentração de 19.393 mg/L de DQO. 

 

Efluente Sintético com soro de queijo 3  

Constituiu-se de 87,5% de efluente sintético sem soro de queijo 2 acrescido de 12,5% de 

soro de queijo em pó, ambos descritos acima, sendo produzidos 10L deste efluente.  

 

 Caracterização dos Efluentes Sintéticos com soro de queijo e sem soro de queijo 

As análises de DQO foram realizadas segundo o método de titulação. As amostras foram 

digeridas em um bloco digestor aquecido, após foram realizadas a titulações das mesmas. 

As análises de fósforo foram realizadas pelo método colorimétrico reagente de 

Armostrong (APHA 2005). As análises de nitrogênio total kjeldahl foram realizadas segundo o 

método APHA (2005). As amostras foram digeridas em um bloco digestor aquecido, após foram 

realizadas as destilações das referidas amostras e posterior titulação. Também foi realizada análise do 

parâmetro de turbidez, conforme descrito por APHA (2005).  

2.2. Ensaios de eletrocoagulação 

Os ensaios de eletrocoagulação foram realizados em batelada, em reator de vidro 

utilizando de 1,5 a 2 litros de efluente no reator, com eletrodos de aço carbono e de alumínio. A 

densidade de corrente aplicada foi de 50 A/m², com duração de 2 horas. Foram realizados ensaios com 

os seguintes efluentes: Efluente Sintético sem soro de queijo 1, Efluente Sintético sem soro de queijo 

2, Efluente Sintético com soro de queijo 1 e Efluente Sintético com soro de queijo 3. A temperatura do 

efluente no momento de condução dos ensaios de eletrocoagulação foi mantida em 20 
o
C. Os eletrodos 

utilizados foram construídos com 2 placas, com as seguintes dimensões: comprimento de 8,0 cm, 

largura de 8,0 cm e profundidade de 1,5 cm. 

A Figura 2 apresenta o sistema de eletrocoagulação utilizado para realização dos referidos 

ensaios. O sistema de eletrocoagulação é composto de uma fonte geradora, eletrodos os quais são 

conectados a fonte, onde é possível ajustar a densidade de corrente aplicada. 

 

Figura 2: Sistema de eletrocoagulação. 

 
 



 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Caracterização dos efluentes 

 

Demanda Química de Oxigênio 

A tabela 3 apresenta os resultados de DQO (Demanda Química de Oxigênio) para os 

diferentes efluentes sintéticos produzidos, assim como a comparação com a literatura. 

 

Tabela 3: Demanda Química de Oxigênio dos efluentes sintéticos e a comparação com a literatura. 

Efluente analisado DQO (mg/L) 
Dados da Literatura 

(mg/L) 

Efluente Sintético sem soro de queijo 1 4.672 ± 40 9.080 (Costa 2008) 

Efluente Sintético sem soro de queijo 2 3.326 ± 38 2.000 a 2.500 (Brião, 2000) 

Soro de Queijo 60.666 ± 200 61.000 (Costa, 2008) 

Efluente Sintético com soro de queijo 1 11.073 ± 152 15.013 (Costa, 2008) 

Efluente Sintético com soro de queijo 2 20.000 ± 100 19.393 (Costa, 2008) 

Efluente Sintético com soro de queijo 3 13.815 ± 80  

 

Conforme COSTA (2008), o valor apresentado de DQO para o Efluente Sintético sem 

soro de queijo 1, Efluente Sintético com soro de queijo 1 e Efluente Sintético com soro de queijo 2 é 

crescente  respectivamente  9.080 mg/L, 15.013 mg/L e 19.393 mg/L. Isto comprova o acréscimo de 

carga poluidora conferida pela presença do soro de queijo no efluente. 

Os valores obtidos neste estudo foram próximos aos apresentados por COSTA (2008) 

com exceção do Efluente sintético sem soro de queijo 1, no entanto a partir da formulação do efluente 

pode se afirmar que o valor obtido neste estudo está coerente com as substâncias nele contidas. Os 

resultados evidenciam que o aumento da porcentagem de soro de queijo no Efluente sintético provoca 

o aumento de DQO. 

Para o Efluente sintético sem soro de queijo 2, BRIÃO (2000) descreve que o resultado 

esperado para a DQO é entre 2.000 mg/L e 2.500 mg/L simulando a concentração de um efluente 

industrial real. Neste estudo, o resultado obtido foi de 3.326 mg/L. A variação no resultado pode ser 

decorrente da marca do leite em pó utilizado, uma vez que não foi a mesma nos dois experimentos. O 

efluente sintético com soro de queijo 3 está sendo utilizado apenas neste estudo, não possuindo 

bibliografia para a referida comparação. 

O Soro de Queijo em pó conforme COSTA (2008) tem DQO de 61.000 mg/L e neste 

estudo foi obtido valores médios de 60.666 mg/L estando assim de acordo com a literatura. 

Os efluentes estudados possuem alto potencial poluidor e alta biodegrabilidade devido a 

sua composição. 

 

Nitrogênio Total Kjeldahl 

A Tabela 4, apresenta os resultados de Nitrogênio Total Kjeldahl, mg/L, obtidos através 

de análise por titulação. 

Os resultados evidenciam, assim como para a DQO, que a presença de soro no efluente 

aumenta as concentrações de NTK no mesmo. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 4: Nitrogênio Total Kjeldahl dos efluentes sintéticos. 

Efluente analisado Nitrogênio Total Kjeldahl (mg/L) 

Efluente Sintético sem soro de queijo 1 1,86 ± 0,5 

Efluente Sintético sem soro de queijo 2 12,25 ± 1,2 

Soro de Queijo 24,26 ± 2,0 

Efluente Sintético com soro de queijo 1 1,92 ± 0,2 

Efluente Sintético com soro de queijo 2 2,33 ± 0,3 

Efluente Sintético com soro de queijo 3 19,30 ± 2,2 

 

Fósforo Total 

A Tabela 5, apresenta os resultados da caracterização dos diferentes efluentes estudados 

para Fósforo Total. 

Assim como para os demais parâmetros, a concentração de fósforo foi influenciada pela 

presença do soro no efluente. 

 

Tabela 5: Fósforo Total dos efluentes sintéticos. 

Efluente analisado Fósforo Total (mg/L) 

Efluente Sintético sem soro de queijo 1 15,88 ± 0,08 

Efluente Sintético sem soro de queijo 2 6,29  ± 0,18 

Efluente Sintético com soro de queijo 1 30,35 ± 0,55 

Efluente Sintético com soro de queijo 2 40,12 ± 1,56 

Efluente Sintético com soro de queijo 3 8,43 ± 0,21 

 

Caracterização dos efluentes após aplicação da eletrocoagulação 

Foram testados primeiramente o Efluente Sintético sem soro de queijo 1 e o Efluente 

Sintético com soro de queijo 1, no entanto não apresentou resultados satisfatórios, quando aplicada a 

eletrocoagulação. 

Optando-se assim, por realizar o processo de eletrocoagulação com o Efluente Sintético 

sem soro de queijo 2, e o Efluente Sintético com soro de queijo 3. 

Nas tabelas 6, 7, 8 e 9 estão apresentados os resultados os parâmetros de DQO (Demanda 

Química de Oxigênio), Nitrogênio Total Kjeldahl, Fósforo Total e Turbidez, após a aplicação da 

eletrocoagulação com densidade de corrente de 50 A/m², com duração de 2 horas e diferentes 

materiais do eletrodo. 

A remoção de DQO, tanto com o eletrodo de alumínio como o de aço carbono, 

estatisticamente apresentaram resultados iguais (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 6: Resultados obtidos para DQO, após a aplicação da eletrocoagulação. 

Amostra 
DQO INICIAL 

(mg/L)  

DQO FINAL (mg/L) 

 
Eficiência (%) 

Efluente Sintético 2 sem soro de queijo 

– Alumínio 3.326 736,51 77,8 

Efluente Sintético 2 sem soro de queijo 

- Aço Carbono 3.326 888,89 73,3 

Efluente Sintético 2 com soro de queijo 

– Alumínio 13.815 10.666 23,16 

Efluente Sintético 2 com soro de queijo 

- Aço Carbono 13.815 10.565 23,35 

 

Tabela 7: Resultados obtidos para NTK após a aplicação da eletrocoagulação. 

Amostra 
NTK INICIAL 

(mg/L)  

NTK FINAL 

(mg/L) 
Eficiência (%) 

Efluente Sintético 2 sem soro de queijo – 

Alumínio 12,25 10,5 42,85 

Efluente Sintético 2 sem soro de queijo - Aço 

Carbono 12,25 7,03 63,73 

Efluente Sintético 2 com soro de queijo – 

Alumínio 19,30 7,03 63,73 

Efluente Sintético 2 com soro de queijo - Aço 

Carbono 19,30 7,03 63,73 

 

Tabela 8: Resultados obtidos para Fósforo Total (FT) após a aplicação da eletrocoagulação. 

Amostra 
FT INICIAL 

(mg/L) 

FT FINAL 

(mg/L) 
Eficiência (%) 

Efluente Sintético 2 sem soro de queijo – 

Alumínio 6,29 0,0615 99,04 

Efluente Sintético 2 sem soro de queijo - Aço 

Carbono 6,29 0,6753 89,03 

Efluente Sintético 2 com soro de queijo – 

Alumínio 8,43 - - 

Efluente Sintético 2 com soro de queijo - Aço 

Carbono 8,43 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 9: Resultados obtidos para Turbidez, após a aplicação da eletrocoagulação. 

Amostra 
Turbidez Inicial 

(NTU) 

Turbidez Final 

(NTU) 
Eficiência (%) 

Efluente Sintético 2 sem soro de queijo – 

Alumínio 245 100 99,04 

Efluente Sintético 2 sem soro de queijo - Aço 

Carbono 245 182 89,03 

Efluente Sintético 2 com soro de queijo – 

Alumínio 359 704 53,20 

Efluente Sintético 2 com soro de queijo - Aço 

Carbono 359 510 10 

 

A Tabela 10 representa a aplicação do Teste Tukey, com as variáveis material do eletrodo 

e presença ou não de soro de queijo no efluente. 

 

Tabela 6: Análise estatística (Teste Tukey) para todos os parâmetros analisados. 

Amostra DQO (mg/L) 

Fósforo 

(mg/L) 

Nitrogênio 

(mg/L) 

Turbidez 

(NTU) 

Efluente Sintético 2 sem soro de 

queijo - Alumínio 736,51
(A) 

0,0615
(A) 

10,5
(A) 

99
(A) 

Efluente Sintético 2 sem soro de 

queijo - Aço Carbono 888,89
(A)

 0,6753
(A)

 7,03
(A)

 182
 (B)

 

Efluente Sintético 2 com soro de 

queijo - Alumínio 10.666
(B)

 - 7,03
 (A)

 704
(C) 

Efluente Sintético 2 com soro de 

queijo - Aço Carbono 10.565
(B)

 - 7,03
 (A)

 510
(D) 

 

 

A remoção de DQO, assim como a remoção de fósforo e nitrogênio, do efluente sintético 

sem soro de queijo 2, os resultados apresentados estatisticamente são iguais. Apenas para o parâmetro 

de Turbidez há diferença entre ambos. 

O mesmo ocorre para o efluente sintético com soro de queijos, pois para remoção de 

DQO, como para remoção de nitrogênio, do efluente, os resultados obtidos estatisticamente são iguais. 

Apenas para o parâmetro de Turbidez há diferença entre ambos. 

A Tabela 11 apresenta o resumo dos percentuais de remoção dos diferentes parâmetros 

estudados nas diferentes condições experimentais testadas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 7: Eficiência de remoção dos parâmetros analisados. 

Parâmetro 

Efluente Sintético 

sem soro de queijo 2 

- Eletrodo Alumínio 

Efluente Sintético 

sem soro de queijo 2 

- Eletrodo de Aço 

Efluente Sintético 

com soro de queijo 

2 - Eletrodo 

Alumínio 

Efluente 

Sintético com 

soro de queijo 2 

- Eletrodo de 

Aço 

DQO 77,80% 73,30% 23,16% 23,35% 

NTK 14,27% 42,85% 63,73% 63,73% 

Fósforo 99,04% 89,03% - - 

Turbidez 59,18% 25,70% 53,20% 10% 

Conforme apresentado, a melhor condição experimental obtida foi com o efluente 

sintético sem soro de queijo 2, utilizando eletrodo de alumínio. Para o efluente sintético com soro de 

queijo 3, o parâmetro turbidez elevou-se, isso decorre do desgaste do material dos eletrodos 

possivelmente. 

Observou-se também que quando incorporado o soro de queijo ao efluente sintético, a 

remoção dos parâmetros decaiu significativamente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos e a análise estatística pode se concluir-se: 

- O soro de queijo quando incorporado ao efluente sintético de laticínio reduziu 

significativamente a eficiência do tratamento eletrolítico, pois com acréscimo do soro de queijo todos 

os parâmetros foram elevados.  

- O material dos eletrodos, Alumínio e Aço Carbono, utilizados neste estudo, 

praticamente não influenciaram nos resultados, pois apresentaram eficiência de remoção dos 

parâmetros DQO, Nitrogênio e Fósforo muito semelhantes, apenas para o parâmetro  Turbidez, 

ocorreu a elevação a qual pode ser justificada pelo desgaste do material do eletrodo de aço carbono. 

- Quanto maior a concentração de soro de queijo no efluente, o tratamento de 

eletrocoagulação aplicado é menos eficiente. 

- A melhor condição de operação do tratamento eletrolítico foi utilizando eletrodo de 

alumínio, aplicado ao efluente sintético sem soro 2, promovendo assim a redução de 77,8 % de DQO, 

redução de 14,27 % de nitrogênio, redução de 99,04 % de fósforo e 59,18 % de redução da turbidez. 
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