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RESUMO 

 

Ana Paula Bacchiega Prestes. Remoção de fenol de efluente de papel e celulose utilizando 

microfiltração seguindo de foto-fenton.  

 No presente estudo foi avaliado o tratamento de efluente de papel e celulose por meio 

de membranas filtrantes de microfiltração seguido de processo oxidativo avançado foto-

Fenton visando a remoção de fenol. Os ensaios foram realizados em escala laboratorial e em 

duas etapas, sendo a primeira em equipamento piloto de microfiltração a fim de determinar as 

condições operacionais ideais de pressão de operação para membrana testada. Posteriormente, 

foi avaliada a eficiência da membrana de microfiltração no que se refere à remoção de cor, 

fenol, turbidez e sólidos suspensos totais (SST), bem como em relação ao fluxo de permeado 

obtido. A segunda etapa foi realizada em um reator de bancada a fim de determinar as 

condições ideais de concentração de ferro e peróxido de hidrogênio para o processo de foto-

Fenton. Em seguida avaliou-se a eficiência de degradação do efluente pós microfiltração 

empregado o processo foto-Fenton, para remoção complementar de cor, fenol e DQO. Os 

resultados indicaram que a membrana de microfiltração trabalhou melhor em menores 

pressões (0,5 bar) onde obteve maior fluxo. O referido processo melhorou significativamente 

a qualidade do efluente bruto, obtendo-se remoção de cor foi de 94,2%, de fenol 56,2%, 

turbidez 99,8% e 91,01% para SST. Mesmo com elevados valores de remoção o efluente 

ainda não está adequado para lançamento, sendo necessário o emprego de um pós-tratamento. 

Empregando-se o processo foto-Fenton após a microfiltração os resultados indicaram 

remoções de 87,8% para cor, 100% de fenol e 90,7% para DQO. Deste modo, o emprego dos 

dois tratamentos combinados atingiu excelentes resultados, tornando o efluente apropriado 

para lançamento e eliminando o poluente fenol presente.  

Palavras-chave: Membranas filtrantes, oxidação química, fotodegradação, tratamento de 

efluentes. 

 

 

 

 



 

vii 
 

ABSTRACT 

 

Ana Paula Bacchiega Prestes. Removal of phenol from paper and cellulose effluent using 

microfiltration following photo-Fenton. 

 The present study evaluated the treatment of paper and cellulose effluent through 

microfiltration filter membranes followed by an advanced photo-Fenton oxidative process 

aiming at the removal of phenol. The tests were carried out in  laboratory scale and was 

composed of two stages, the first in microfiltration pilot equipment in order to determine the 

ideal operational condition for membrane tested. Subsequently, the efficiency of the 

microfiltration membrane was evaluated in its capability of  color removal, phenol, turbidity 

and total suspended solids (TSS), as well as the permeate flux obtained. The second step was 

performed in a bench reactor to determine the ideal conditions of iron concentration and 

hydrogen peroxide for the photo-Fenton process. The effluent degradation efficiency of the 

post-filtration effluent applied to the photo-Fenton process was then evaluated for 

complementary removal of color, phenol and COD. The results indicated that the 

microfiltration membrane worked best at lower pressures (0.5 bar) where it obtained higher 

flow. This process significantly improved the quality of the raw effluent, obtaining color 

removal was 94.2%, phenol 56.2%, turbidity 99.8% and 91.01% for SST. Even with high 

removal values, the effluent is not yet suitable for launching, requiring the use of a post-

treatment. Using the photo-Fenton process after microfiltration the results indicated removals 

of 87.8% for color, 100% of phenol and 90.7% for COD. Thus, the use of the two combined 

treatments achieved excellent results, bringing the effluent appropriate for launch, and 

eliminating the present phenol pollutant. 

Keywords: Membranes filtration, chemical oxidation, photodegradation, effluent treatment. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

 Desde os primeiros registros da fabricação do papel seu aperfeiçoamento se tornou o 

foco de pesquisas de muitos estudiosos, sendo que hoje a utilização deste material se tornou 

quase que insubstituível. O papel pode ser encontrado na forma de livros, jornais, embalagens, 

rótulos, sacolas, para impressão, auto-adesivos, papel higiênico, etc. 

Atualmente o Brasil conta com mais de 200 empresas de fabricação de papel/celulose, 

distribuídas em 16 estados, onde sua maior concentração está na região sul do país. Segundo 

relatório anual da Indústria Brasileira de arvores - IBÁ (2017) o Brasil encontra-se em 

segundo no ranking mundial de produtores de celulose e em oitavo como produtor de papel. 

Apesar de sua importância no âmbito econômico, a indústria de papel e celulose está 

entre as indústrias mais poluidoras, pois utilizam grandes volumes de água em seu processo, 

que trazem como consequência à geração de efluentes com alta carga orgânica e grande 

potencial poluidor. 

Na década de 1970, as indústrias precisavam captar de 180 a 200 m3 de água para 

produzir uma tonelada de celulose. Em 2015, para produzir a mesma quantidade, as indústrias 

captavam de 22 a 40 m3. Lembrando que água na indústria pode ser utilizada como: matéria-

prima, fluido auxiliar, geração de energia, fluido de aquecimento e/ou resfriamento, transporte 

e assimilação de contaminantes (IBÁ, 2016). 

Do volume de água captado, 80% retornam ao seu ponto de origem, 19,7% retornam à 

atmosfera por evaporação e apenas uma parcela mínima, de 0,3%, é incorporada ao produto. 

Mesmo com menores quantidades de água captada atualmente o volume a ser tratado é 

relativamente grande.  

As Estações de Tratamento de Efluentes de Indústrias de papel e celulose, geralmente, 

possuem tratamento preliminar, primário e secundário, o que na maioria das vezes não é 

suficiente como tratamento para atingir os padrões de lançamento. Tendo em vista a elevada 

carga orgânica destes efluentes e presença de muitos poluentes recalcitrantes e de elevada 

toxicidade. É sabido que durante a produção são incorporados diversos reagentes químicos 

aos processos, os quais conferem características específicas ao efluente (SIMONIČ & 

VNUČEC, 2011; SRIDHAR et al., 2011).  
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Diante disso, a fim de aprimorar a eficiência no tratamento de efluentes podendo até 

mesmo atender a diferentes objetivos de reuso, minimizando o consumo de água no processo, 

é interessante associar aos processos convencionais (biológicos) os processos físico-químicos, 

tais como: coagulação, floculação, flotação, sedimentação, filtração, membranas filtrantes e 

oxidação (DI BERNARDO, 1993). 

Uma alternativa é o uso de processos de separação por membranas. Os processos de 

membranas filtrantes são técnicas que utilizam uma barreira seletiva (membrana) que sob a 

ação de uma força motriz podem promover a separação de determinados componentes de uma 

solução. A aplicação de processos de separação por membranas em indústria de polpa 

celulósica tem aumentado significativamente nos últimos anos devido à elevada qualidade do 

efluente produzido, ao baixo requerimento de área e por serem sistemas modulares e flexíveis 

a alteração (Amaral, et al, 2013). 

Outra tecnologia de tratamento são os processos oxidativos os quais são divididos 

entre os convencionais (incineração e tratamento biológico) e os avançados que tem por 

característica transformar os contaminantes orgânicos em CO2, água, e sais inorgânicos. O 

processo de degradação acontece por meio do radical hidroxila (∙OH) que é gerado através de 

reações entre oxidantes fortes, como o Ozônio (O3), peróxido de hidrogênio (H2O2), 

semicondutores, como dióxido de titânio (TiO2) e irradiação ultravioleta (UV). 

Entre os processos oxidativos avançados destaca-se o processo foto-Fenton, onde a 

geração da racial hidroxila é feita por decomposição do peróxido de hidrogênio catalisada 

pelo Fe2+, a fotólise contribui para a aceleração na produção de ∙OH. 

Neste sentido, o presente trabalho propõe o uso de tecnologias como a microfiltração 

associada ao processo oxidativo avançado do tipo foto-Fenton no tratamento de efluente 

papeleiro, tendo como foco principal a remoção de fenol. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral:  

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a eficiência de remoção de fenol de efluente 

de papel e celulose por processo de microfiltração seguido de foto-Fenton em escala 

laboratorial. 

 

2.2 Específicos: 

 

• Investigar as condições operacionais ideais para o processo de microfiltração e para o 

processo foto-Fenton; 

• Avaliar a eficiência de tratamento do efluente papeleiro frente ao processo de 

microfiltração por meio do fluxo do permeado e dos parâmetros cor, turbidez, fenol e 

sólidos suspensos totais; 

• Avaliar a eficiência de degradação do efluente pós microfiltração empregando o 

processo foto-Fenton, por meio dos parâmetros cor, fenol, DQO. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1. Papel e sua trajetória  

 

A primeira planta a ser utilizada como material de escrita foi o papiro, desenvolvida 

pelo povo egípcio, ensopando o junco com água até obter uma forma de pergaminho, com 

espessura semelhante a um tecido. Mas o papel como conhecemos hoje, teve origem na 

China, pela mistura de cascas de árvores e trapos de tecidos. Depois de molhados, eram 

batidos até formarem uma pasta a qual era depositada em peneiras e depois de seca tornava-se 

uma folha de papel (NAVARRO et al, 2007; SILVA, 2004). 

Foi no século VIII, que finalmente o papel chega à Europa, coube à Espanha ser o 

primeiro produtor europeu de papel. Da Espanha passou à Itália, França, Alemanha, Holanda, 

América do Norte e só no século XVIII se começa a fabricar papel na Bélgica, Inglaterra e 

Rússia e depois para o mundo. No Brasil, a produção industrial de papel foi introduzida pelos 

portugueses no ano de 1890. Apesar de o francês René Antoine de Reaumour ter dado a idéia 

de usar fibras extraídas da madeira em 1719, foi só a partir de 1850 que diversos inventores, 

como o alemão Friedrich Keller, o inglês Hugh Burgess e o americano Benjamin Tilghman, 

tornaram isso viável (NAVARRO et al, 2007; SANTOS et al, 2001). 

Graças aos manuscritos, em formas artesanais de papel, foi possível conservar os mais 

importantes registros da história da humanidade até então. Com a invenção da imprensa, a 

propagação da informação passou a ser mais rápida e acessível a todos, e a Revolução 

Industrial impulsionou ainda mais essas mudanças. Desde então, as mesmas técnicas foram 

refinadas, polidas e sofisticadas com maiores eficiências (DOS SANTOS, 2014; SILVA, 

2004). 

Sendo assim, a produção de papel com características físico-mecânicas deveria 

assegurar uma maior resistência exercida pela prensa. Também passaram a ser exigida a 

necessária lisura, assim como uma reduzida absorção, como condições para uma boa reação à 

difusão da tinta. E a opacidade do papel passa a ser uma condição básica, pois sem a qual não 

seria possível a impressão da frente e do verso da folha. Destas novas exigências resulta um 

aperfeiçoamento na produção e no controle de qualidade, tanto que os impressores exigem 

também um papel de boa resistência, mas de baixa gramatura, para que o livro pudesse ter 

menos volume e menos peso (DOS SANTOS, 2014). 
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O Brasil, atualmente, segundo relatório anual IBÁ (2017) conta com mais de 200 

fábricas de papel e/ou celulose, distribuídas em 16 estados, onde sua maior concentração está 

na região Sul do país. Estas contribuem significativamente para economia do país. Foram 18,8 

milhões de toneladas de pasta celulósica exportada no ano de 2016. Tornando o Brasil, num 

ranking mundial, o segundo produtor de celulose e o oitavo como produtor de papel. 

 

3.2. Processos de produção do papel  

 

As fibras existentes nos tecidos vegetais são ligadas entre si por forças interfibrilares e 

pela lignina, constituindo a madeira a principal fonte de fibras papeleiras. (NAVARRO et al, 

2007; SANTOS et al, 2001). Esta pode ser dividida em dois grupos: as coníferas como pinho 

e araucária que possuem fibras longas (3 a 5 mm), e as folhosas como o eucalipto e carvalho 

que possuem fibras mais curtas e finas (0,8 a 1,2 mm).  

 As madeiras em geral possuem três constituintes principais que formam sua parede 

celular: celulose, hemiceluloses e a lignina. Além destes, encontram-se também, em menor 

proporção, os extrativos, que possuem baixa massa molecular e incluem compostos 

inorgânicos e orgânicos de diversas funções químicas. Os extrativos voláteis são responsáveis 

pelo odor característico, esses compostos constituem: terpenos, álcoois, ésteres, aldeídos, 

cetonas, ácidos orgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e fenóis de baixa massa molecular. 

Ainda que as características dos diferentes tipos de madeira, como exposto na Tabela 

1, condicionem as várias etapas de fabricação, pode-se estabelecer uma sequência de 

operações comuns a praticamente todos os processos de obtenção do papel. 

 

 

 

 

 



 

6 
 

Tabela 1. Composição química aproximada dos constituintes de madeiras de coníferas, 

folhosas e gramíneas 

Componentes Químicos  

Composição (%) 

Madeiras de Coníferas Madeira de Folhosas Poaceae 

Celulose 42 ± 2 45 ± 2 36 ± 5 

Hemicelulose 27 ± 2 30 ± 5 27 ± 3 

Lignina 28 ± 3 20 ± 4 11 ± 3 

Extrativos 3 ± 2 3 ± 2 26 ± 5 

Fonte: (Adaptado MORAIS, 2005) 

Deste modo a fabricação de papel segue as principais etapas: a seleção e preparação da 

matéria-prima (madeira), a obtenção da pasta, o branqueamento, se necessário, e finalmente, a 

refinação e a formação da folha na máquina de papel.  

Para produção da pasta celulósica pode-se utilizar processos puramente químicos, 

puramente mecânicos ou também da combinação entre estes. Na Tabela 2 encontra-se 

resumidamente a descrição dos principais processos utilizados. 

Tabela 2. Principais características dos processos de produção de celulose. 

Processo Sistema Rendimento Tipo de papel 

Mecânico (MP) 
Prensagem a úmido contra rolo 

giratório  
93-98% Jornal, revistas, embrulhos 

Termomecânico 

(TPM) 

Aquecimento dos cavacos com 

vapor, seguido de desfibramento 

a disco 

92-95% 

Melhor qualidade e 

impressibilidade em relação 

a MP 

Processo 

Semiquímico 

Acréscimo de produtos 

químicos antes do 

desfibramento 

60-90% Revistas, jornais 

Processo Químico 
Cozimento em digestores com 

solução aquosa de NaOH e Na2S 

40-60% 

 

Impressão, cartão e para 

alimentos 
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A madeira é selecionada e preparada primeiramente a fim de otimizar a etapa do 

cozimento. Para garantir que toda a madeira seja digerida de forma igual às toras são 

descascadas e picadas em cavacos. Os cavacos que não possuem tamanho ideal servem de 

alimentação das caldeiras (ALVES et al, 2015).  

A obtenção da pasta por cozimento químico é a mais utilizada nas indústrias, uma vez 

que a “pasta mecânica” não é capaz da separação completa das fibras tornando sua aplicação 

reduzida, pois o papel produzido através desta possui uma menor qualidade e menor efeito do 

branqueamento devido à lignina ainda presente. 

Nos Processos Químicos Kraft, os cavacos, são transferidos por esteira transportadora 

aos digestores, onde passam por um processo de cozimento com adição de sulfato de sódio e 

soda cáustica. Este processo de cozimento minimiza os danos às fibras da celulose, de forma a 

preservar sua uniformidade e resistência. Durante o cozimento, as fibras de celulose são 

separadas da lignina e resina. A celulose é então lavada, a água residual nesta etapa contém a 

lignina e os produtos resultantes do processo, este é chamado de licor negro, que é separado e 

enviado para evaporadores para elevar a concentração de sólidos e em seguida para uma 

caldeira de recuperação. Neste equipamento, o licor negro é utilizado como combustível para 

a produção de vapor e energia elétrica, e, aproximadamente, 99% das substâncias químicas 

são recuperadas (ALVES et al, 2015). 

O branqueador consiste de uma série de torres de branqueamento através das quais 

passa a celulose deslignificada. Cada torre de branqueamento contém uma mistura diferente 

de agentes branqueadores. Ao final desta etapa a celulose branqueada é transferida para torres 

de armazenagem ainda em forma líquida. A partir deste ponto, ela pode ser destinada 

diretamente para as máquinas de papéis ou, ainda, no caso da celulose de mercado, para 

secadoras onde a celulose é então secada, moldada em folhas e cortada e, em seguida, 

embalada (SANTOS et al, 2001). 
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Figura 1. Fluxograma da visão geral de uma fábrica de papel e celulose. 

Fonte: LACORTE et al., 2003 

 

Como pode se observar na Figura 1 dentro de cada etapa do processo são adicionados 

basicamente produtos químicos, água e energia. Que geram emissões atmosféricas, água 

residuária e resíduos sólidos. Para cada tipo de poluente, sendo ele gasoso, liquido ou sólido 

existem limites e padrões de lançamento, necessitando assim de técnicas de tratamento. 

3.3. Efluentes de Papel e Celulose  

 

Efluente é a água de abastecimento de uma comunidade ou indústria após o seu uso 

em diferentes aplicações e processos. O efluente industrial é o qual predominam águas de 

abastecimento após processos industriais, onde, alguns destes, têm efeitos prejudiciais a fauna 

e flora aquática. Particularmente as fábricas de celulose e papel possuem efluentes contendo 

cloreto de cálcio e o bissulfito de sódio usados no branqueamento e beneficiamento da pasta 

celulósica. Estas substâncias são altamente prejudiciais à vida aquática, mesmo que diluído 

muitas vezes este efluente ainda é capaz de matar peixes adultos (CONAMA 162, 2008). Os 

produtos químicos utilizados variam de acordo com cada processo e indústria, sendo assim 

existem outras substâncias químicas utilizadas que podem ser tóxicas a vida aquática, além 

dos compostos da própria matéria prima. 
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Como mencionado no tópico 3.2, a água é utilizada em diversas etapas de produção 

gerando assim diferentes tipos de efluentes líquidos, podendo-se citar como exmplos o uso de 

água no processo de descascamento se via úmida, na digestão, na lavagem da polpa, nas 

centrifugas, no branqueamento, na máquina de papel e nos reciclos. 

 Os efluentes gerados em cada etapa, juntos, produzem efluentes contendo alta 

demanda biológica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), compostos 

organoclorados (AOX), sólidos suspensos (na maioria fibras), ácidos graxos, taninos, resinas 

ácidas, lignina e seus derivados, enxofre e compostos sulfurados, e outros. Alguns desses 

poluentes ocorrem naturalmente nos extratos da madeira (taninos, resinas ácidas, ligninas), 

outros são compostos xenobióticos que são formados durante o processo de fabricação do 

papel (ligninas cloradas, resinas ácidas e fenóis, dioxinas e furanos) (ALI E 

SREEKRISHNAN, 2001). 

 Isso pode ser observado na Tabela 3 onde estão descritos valores médios dos 

parâmetros a partir de efluentes gerados em diferentes indústrias de papel e celulose e em 

cada etapa do processo.  
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Tabela 3. Características dos efluentes de diversas indústrias de papel celulose e de diferentes 

etapas do processo. 

Parâmetros 

 

Procedência do Efluente 

pH 
ST 

(mg.L-1) 

SS 

(mg.L-1) 

DBO 

(mg.L-1) 

DQO 

(mg.L-1) 

Cor 
(uC) 

11,6 51589 23319 13088 38588 16,6
a
 Digestor 

10,0 1810 256 360 ND ND Polpação 

2,5 2285 216 140 ND ND Branqueamento 

4,5 - 503 170 723 243 Máquina de papel 

7,6 3318 2023 103 675 1,0
a
 Efluente combinado 

8,7 2415 935 425 845 ME Indústria de papel 

7,8 4200 1400 1050 4870 ME Indústria de polpa e papel 

8,2 1200 150 175 ND 250 
Indústria de polpa não-

branqueada 

7,5 ND 1133 1566 2572 4033 Indústria de polpa Branqueada 

a 
Absorbância (465 nm); ME (marrom escuro); ND (não determinado). 

Fonte: POKHREL E VIRARAGHAVAN, (2004) 

  

 Enfatizando os parâmetros dos efluentes gerados em indústrias de polpa e papel, que 

foi o tipo de efluente utilizado nesta pesquisa, percebem-se elevados valores de DBO, DQO e 

sólidos a serem tratados. 
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3.3.1 Fenóis 

 

 Fenol (Figura 2) é um composto aromático que é caracterizado por apresentar em sua 

estrutura uma hidroxila ligada ao anel benzênico. Apesar de possuir -OH característico do 

álcool, o fenol é mais ácido e pouco solúvel em água. Compostos fenólicos são tóxicos para a 

vida aquática e conferem sabor e odor a água (BRITTO E RANGEL, 2008). 

 

 

 

 

 

  

O Fenol pode ser encontrado nos efluentes de diferentes indústrias: papel e celulose, 

corantes e indústria farmacêutica, alimentícia, na fabricação de pesticidas, na indústria 

metalúrgica, e também em petroquímicas (BRITTO E RANGEL, 2008). Além destas 

indústrias, fenóis são geralmente utilizados para a produção comercial de resinas, estas que 

são usadas na indústria automobilística, indústria de resinas epóxi e adesivos, dentre outras 

várias aplicações (NAMANE E HELLAL, 2006). 

A exposição humana a estes compostos pode originar diversos problemas a saúde, pois 

o fenol é adsorvido rapidamente pela pele e causa irritação nas mucosas e ainda pode causar 

morte se ingerido ou inalado. Em exposições agudas o fenol apresenta de moderada à alta 

toxicidade. Em humanos, a dose letal (DL) é estimada em 70 mg.kg-1 e a DL50 em ratos e 

coelhos é de 340 mg.kg-1 e 850 mg.kg-1, respectivamente (OSHA, 2001). 

Vários compostos fenólicos estão incluídos na lista de poluentes prioritários da 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos da América (US EPA, 2000), um dos 

principais órgãos de controle ambiental do mundo. Dentre os diferentes derivados podem ser 

destacados os cloro-fenóis e os nitro fenóis. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente, 

representado pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) é o responsável por 

regular os poluentes e suas concentrações nas águas de rejeito. 

Figura 2. Estrutura molecular do fenol 
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A Resolução 430 do CONAMA, de 2011, estabelece limites máximos para os 

diferentes poluentes nos corpos d´água. E, a mesma, estabelece o valor de 0,5 mg. L-1 para o 

limite máximo de fenóis lançados nos corpos de água. Nesse sentido a remoção de fenóis é 

importante no tratamento das águas de rejeitos industriais.  

 

3.4. Tecnologias de tratamento de efluentes 

 

O tratamento de águas residuárias tem por função a remoção dos poluentes presentes, 

a fim de adequá-los aos padrões de lançamento vigente. A escolha da tecnologia a ser 

empregada em cada tratamento depende das características físicas e químicas do efluente a ser 

tratado. 

As indústrias incluindo a de papel e celulose, possuem em seu tratamento basicamente 

as seguintes etapas: tratamento preliminar, primário e secundário. 

O tratamento preliminar de esgotos visa à remoção de sólidos grosseiros. Ele é 

constituído de diferentes espessuras de grades e o desarenador. O gradeamento objetiva a 

remoção de constituintes como, trapos e galhos, e a desarenação a remoção de areia (VON 

SPERLING, 2014; METCALF & EDDY, 2016). 

No tratamento primário, unicamente físico-químico, é realizada a equalização do 

efluente e a remoção de sólidos em suspensão de natureza sedimentáveis e parte da matéria 

orgânica e óleos e graxa. Tipicamente essa remoção é realizada através da decantação por 

gravidade (VON SPERLING, 2014;METCALF & EDDY, 2016). 

O tratamento secundário ou biológico de efluentes é realizado através de fenômenos 

de biosorção e biodegradação. Os processos biológicos promovem a remoção de sólidos 

coloidais não sedimentáveis, a estabilização de matéria orgânica e a remoção de nutrientes. Os 

microrganismos, nas unidades de tratamento biológico, transformam os sólidos, nutrientes e 

matéria orgânica, em gases e sais (VON SPERLING, 2014; METCALF & EDDY, 2016). 

Na indústria de papel e celulose os processos de tratamento biológicos mais comuns 

são os aeróbios, de alta taxa, como as lagoas aeradas e lodos ativados. Devido à elevada 

concentração de material orgânico no efluente desse tipo de indústria, o tratamento biológico 

torna-se bastante atrativo (AFZAL et al, 2008; LACORTE et al, 2003).  
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Mas com as legislações cada vez mais restritivas, tratamentos terciários estão sendo 

estudados a fim de complementar estes outros tratamentos (SILVA, 2007; COVINICH et al, 

2014; ALMEIDA et al, 2004). 

No tratamento terciário a finalidade é conseguir remoções adicionais de poluentes não 

removidos nas etapas anteriores (compostos tóxicos ou não-biodegradáveis). Dentre as 

tecnologias que se destacam no tratamento de nível avançado, estão à adsorção em carvão 

ativado, precipitação, coagulação, flotação, processos oxidativos avançados e processos de 

separação por membranas (LACORTE et al., 2003; METCALF & EDDY, 2016). 

 

3.4.1. Membranas filtrantes 

 

 Entre as opções de meios filtrantes existentes no mercado, as membranas são uma das 

mais conhecidas e utilizadas. Isso porque são capazes de separar partículas que os filtros 

convencionais não conseguem reter. Atualmente, o uso de membranas filtrantes tem sido 

aplicado em diferentes áreas: na indústria química, na área médica, indústria alimentícia e 

farmacêutica e tratamentos de águas industriais. 

 Uma das grandes colaborações dos processos de separação por membrana nas ETE 

das indústrias é proporcionar sistemas de tratamento compactos, com baixo consumo de 

energia e que produzem água de reúso e por isso, essa tecnologia tornou-se de interesse para 

as IPCs a partir da década de 1960 (ZHANG et al., 2010).  

 Segundo Habert et al. (2006) de uma maneira geral, uma membrana é uma barreira 

que separa duas fases e que restringe total ou parcialmente o transporte de uma ou várias 

espécies químicas presentes nas fases. 

 Neste sentido, a membrana é um filme fino e sólido que separa duas fases e que atua 

como barreira seletiva para o transporte de componentes destas soluções quando aplicada 

algum tipo de força externa. São sistemas de separação de materiais, isto é, não ocorre 

transformação química ou biológica dos componentes durante a filtração. As fontes externas 

que impulsionam a filtração em membranas são pressão, sucção (pressão negativa) ou o 

potencial elétrico (NEVES, 2014). 
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 Por ser permeável a corrente de alimentação é dividida em duas correntes: parte da 

alimentação, chamada de concentrado, e a outra que atravessa a membrana composta por 

substâncias capazes de passar pela membrana é chamada de permeado (HABERT et al, 2006). 

Na Figura 3 é ilustrado o processo de separação por membranas. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fonte: HABERT et al, (2006) 

 

A eficiência da membrana é determinada pela seletividade e pelo fluxo do permeado 

obtido. O fluxo de permeado corresponde ao volume de fluido que passa através de uma 

unidade de área de membrana por unidade de tempo.  

 Quanto à morfologia, as membranas podem ser classificadas em duas grandes 

categorias: densas e porosas. Em processos que utilizam membranas porosas sua seletividade 

está diretamente associada aos tamanhos dos poros. Estes processos são denominados como 

microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa, sua diferença se dá pelo 

tamanho dos poros e pressão de trabalho. As desvantagens do sistema de membranas são 

ainda o alto custo, o entupimento dos poros do meio filtrante e a disposição final do 

concentrado gerado. A Tabela 4 apresenta diferenças entre as técnicas de filtração por 

membranas. 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema do processo de separação por membranas  
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Tabela 4. Processos de separação por membranas 

Processo 
Força 

Motriz 
Material Retido 

Variação de diâmetro do 

poro (μm) 

Microfiltração 

(MF) 
0,5-2 atm 

Material em suspensão, 

bactérias. 
0,07-2,0 

Ultrafiltração 

(UF) 
1-7 atm Colóides, macromoléculas 0,08-0,2 

Nanofiltração 

(NF) 
5-25 atm micromoléculas 0,0009-0,01 

Osmose reversa 15-80 atm 
Todo material solúvel ou 

suspenso 
0,0001-0,002 

Fonte: adaptado de HABERT et al. (2006) 

 Nos processos são utilizados módulos para acondicionar as membranas, para sua 

aplicabilidade industrial. Os módulos são estruturas capazes de suportar a pressão aplicada 

sobre o sistema e possuem canais para alimentação e remoção do concentrado e permeado, 

impedindo o contato entre eles, e evitando sua contaminação. Os principais tipos de módulo 

são módulos do tipo placa, espiral, tubulares e com fibras ocas (VIANA, 2004) 

 

Tabela 5. Configurações de módulos típicos de membranas e algumas características. 

Características Placas Espiral Tubular Fibra Oca 

Fator de empacotamento (m².m-³) 200-400 300-900 150-300 >1000 

Diâmetro do canal de alimentação (mm) 5 1-3 13 0,1-1,0 

Método de substituição Placas Elementos Tubos Módulo Inteiro 

Facilidade de limpeza Fácil Médio Fácil Média 

Fonte: NEVES (2014) 

  

Neste trabalho o módulo empregado foi o tipo fibra oca, que são módulos que 

possuem alta densidade de empacotamento, ou seja, maior relação entre a área superficial de 

membrana por unidade de volume do módulo (m².m-³) o que possibilita, uma boa área de 

filtração em um pequeno espaço (CAMPELLO, 2009; VIANA, 2004; JUDD, 2006).  
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 Em função a seletividade da membrana fibra oca ser externa ou interna, a alimentação 

dos módulos pode ser realizada de duas formas: dead end e crosss flow. Na filtração dead 

end, a alimentação é forçada perpendicularmente sobre a membrana. Com isso, ocorre um 

acúmulo de partículas na superfície da membrana, responsável pelo aumento da resistência à 

filtração e, consequentemente, queda do fluxo permeado. Na filtração cross flow, a 

alimentação é feita paralelamente à superfície da membrana e o permeado é retirado no 

sentido transversal. Nesta filtração o acúmulo de partículas sobre a membrana é menor, porém 

ainda é possível observar decréscimo contínuo do fluxo permeado ao longo do tempo, sendo 

atribuído ao fouling (JUDD, 2006; WAGNER, 2001, HABERT et al. 2006 ). Os esquemas de 

filtração podem ser observados na Figura 4. 

 

 

O termo fouling ou colmatação é o processo de deposição e acúmulo de constituintes 

presentes nos afluentes sobre a membrana. Segundo Yarar (2009) os principais mecanismos 

de deposição das partículas sobre as membranas são: estreitamento de poros, obstrução de 

poros e formação de “torta”. 

 O estreitamento dos poros ocorre devido à adsorção das moléculas de soluto no 

interior de seus poros devido às interações físico-químicas com o material da membrana. 

Obstrução do poro acontece quando as partículas presentes na solução se alojam ao longo de 

Figura 4. Esquema de filtração dead-end e cross-flow (adaptado de STEPHENSON et al, 

2000). 
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toda área do poro. E a formação da torta ocorre com o depósito do material em suspensão 

sobre a superfície da membrana (VIDAL, 2006). 

 

3.4.1.1 Aplicação do processo de filtração por membranas no tratamento de efluente das 

indústrias de papel e celulose 

 

 As técnicas de filtração por membrana vem sendo estudadas e aplicadas nas indústrias 

de papel e celulose, podendo serem usadas para recuperação de alguns produtos utilizados no 

processo de polpação e, também, no tratamento do efluente gerado, minimizando seu impacto 

no meio ambiente. 

 Em seu estudo Puro et al. (2010) avaliaram o desempenho das membranas de 

ultrafiltração na filtração de diferentes águas do processo da fábrica de celulose, evidenciando 

em seus resultados que para cada tipo de efluente (contaminante) deve-se escolher a 

membrana ideal, evitando incrustações e recuperando o fluxo.  

 Wallberg et al. (2005; 2003) fizeram estudos utilizando membranas de ultrafiltração 

para a recuperação de lignina presente no licor negro. Ambos estudos obtiveram resultados 

satisfatórios de 60 % e 30% de recuperação de lignina para as membranas de 5 a 15 kDa, 

respectivamente em 30 min, e, para fluxo contínuo obteve redução de 90% da concentração 

de lignina. 

 Já Zaidi et al, (1992) utilizaram sistemas de Ultra e NanoFiltração em tratamento de 

Efluentes para controle de poluição na indústria de celulose e papel. O trabalho foi conduzido 

com duas unidades de bancada alimentadas em paralelo: uma de baixo e outra de alto 

cisalhamento. A membrana UF mais promissora gerou fluxo médio de permeado de nove 

m3m2d para um fator de redução de volume (VRF) de 30, em condições de alto cisalhamento 

a 0,69 MPa. As reduções de DQO variaram de 85% a 90%. 

 Sousa et al, (2018) aplicaram a ultrafiltração para remover substâncias dissolvidas e 

coloidais do efluente proveniente do clarificador secundário de uma estação de tratamento de 

águas residuárias em uma fábrica de fabricação de papel. Os experimentos de UF foram 

realizados em uma planta em escala de laboratório usando uma membrana de UF de poliéster 

sulfona (PES) de 10 kDa em um módulo de folha plana com uma área ativa de 154,8 cm2. A 

pressão transmembranar (TMP) (1-3 bar) e a taxa de fluxo cruzado (1,5-4,5 L.min-1). Os 
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resultados mostraram que o fenômeno que controla a incrustação foi intermediário (R2> 

0,96). Além disso, dado que a DQO foi removida para 110 mg.L-1, pode-se dizer que a UF é 

adequada para produzir água que pode ser reutilizada em diferentes processos de fabricação 

de papel. 

 

3.4.2. Processos Oxidativos Avançados (POA)  

 

Estudos estão sendo realizados com intuito de desenvolver tecnologias capazes de 

minimizar o volume e a toxicidade dos efluentes industriais, de forma a permitir não somente 

a remoção de substâncias contaminantes, mas também sua completa mineralização. 

(ALMEIDA, 2004) 

Uma das alternativas para isso são os Processos Oxidativos Avançados (POA) os quais 

são definidos como processos com potencial de produzir radicais hidroxila (•OH), que são 

espécies altamente oxidantes, em quantidade suficiente para mineralizar matéria orgânica a 

dióxido de carbono, água e íons inorgânicos (MORAIS, 2006). Os POA são usados para 

oxidar os componentes orgânicos complexos encontrados em águas residuárias que são 

difíceis de degradar biologicamente (FREIRE, 2000). 

A eficiência e a flexibilidade desta tecnologia foram comprovadas em diversos tipos 

de efluentes de indústrias químicas, produtos farmacêuticos, celulose e papel, têxteis, 

alimentos, processamento de cortiça e aterro, entre outros (BAUTISTA, 2008). 

Os processos de oxidação avançados diferem dos outros processos de tratamento 

avançado como adsorção, troca iônica ou arraste por ar, porque os compostos orgânicos na 

água são degradados e não concentrados em outra fase. Como não é gerado um produto 

secundário, não existe custo adicional para disposição ou regeneração de materiais. Além de 

não serem seletivos, muitos POA operam em temperaturas e pressões normais. Existem outros 

processos que podem gerar as radicais hidroxilas, mas requerem temperaturas/pressões 

elevadas, como a oxidação catalítica, combustão em fase gasosa, oxidação supercrítica, etc 

(METCALF & EDDY, 2016). 

Teixeira e Jardim (2004) afirmam que os radicais hidroxila podem ser gerados através 

de reações envolvendo oxidantes fortes, como o ozônio (O3) e peróxido de hidrogênio (H2O2), 
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semicondutores, como o dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) e irradiação 

ultravioleta (UV). 

O peróxido de hidrogênio é um dos oxidantes mais versáteis, superior ao cloro, 

dióxido de cloro e permanganato. Quando utilizado em conjunto com agentes catalíticos 

(Compostos de ferro, luz UV, semicondutores) pode ser convertido em radicais hidroxila 

(∙OH). A Tabela 6 mostra o potencial de oxidação dos agentes oxidantes utilizados. 

Tabela 6. Potencial de oxidação de alguns oxidantes. 

Espécie Potencial de oxidação (V) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxila 2,80 

Ozônio 2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Fonte: TEIXEIRA E JARDIM (2004) 

 

O peróxido de hidrogênio é transparente, possui odor característico. Não é inflamável, 

é miscível com água em todas as proporções e é, geralmente, vendido como solução aquosa 

com concentrações entre 20 e 60% (m/v). A estabilidade do H2O2 varia em função do pH e da 

temperatura. Em altas temperaturas e em meio alcalino há o favorecimento da sua 

decomposição.  

O H2O2 pode ser utilizado para diversas aplicações confirmando sua versatilidade. 

Conforme sua concentração, pode inibir o crescimento microbiano ou em casos onde se 

necessita de uma maior concentração de oxigênio dissolvido, pode ser usado como fornecedor 

de oxigênio para o crescimento destes. O mesmo, pode ser usado no tratamento de poluentes 

mais facilmente oxidados (sulfetos e ferro) e poluentes de maior dificuldade de degradação 

(solventes, gasolina e pesticidas) (MATTOS, et al., 2003). 
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O H2O2 pode ser empregado tanto isolado quanto combinado com agentes catalíticos. 

A escolha da metodologia depende das necessidades do tratamento. 

O processo que combina peróxido de hidrogênio com irradiação ultravioleta é um dos 

POA mais antigos e usado na remoção de contaminantes presentes em águas e efluentes 

industriais. O processo combinado entre H2O2/UV é muito mais eficiente do que o uso de 

cada um deles separadamente, devido a maior produção de radicais hidroxila. 

Segundo Legrini et al. (1993), o mecanismo comumente aceito para a fotólise de 

peróxido com luz UV é a quebra da molécula em radicais ∙OH com um rendimento de dois 

radicais ∙OH para cada molécula de H2O2 (Equação 1). 

 

 𝐻2𝑂2   ℎ𝑣
→ 

 2 ∙ 𝑂𝐻 (1) 

O reagente Fenton é um tipo de POA cuja geração de radicais hidroxila acontece a 

partir da decomposição de peróxido de hidrogênio catalisada por íons ferrosos (Fe2+), em 

condições ácidas (Equação 2).  

 

 𝐹𝑒2+ + 𝐻2𝑂2 → 𝐹𝑒3+ +∙ 𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− (2) 

O processo que combina a aplicação de radiação ultravioleta a uma reação de Fenton é 

chamado de foto-Fenton e produz uma maior eficiência de degradação, pois a fotólise de 

peróxido de hidrogênio contribui para a aceleração na produção de ∙OH. Devido a essa 

vantagem do processo o tratamento aplicado em efluentes industriais vem se destacando. 

 

3.4.2.1. Processo foto-Fenton 

 

 Em 1894, H.J. Fenton descobriu que muitas espécies orgânicas eram facilmente 

oxidadas usando um catalisador de ferro solúvel e peróxido de hidrogênio, não sendo 

necessárias altas pressões, altas temperaturas ou equipamentos complexos. (RIBEIRO, 2009). 

Este processo pode ser empregado como único, pré e pós-tratamento de efluentes. Também é 

comum a associação de técnicas físico-químicas antes do processo oxidativo avançado para 
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remoção de material particulado, a fim de melhorar a penetração da radiação UV e tornar o 

tratamento mais eficiente.  

 Segundo Salvador 2012 nos processos foto-Fenton (Equações 3, 4 e 5), assistidos por 

radiação ultravioleta, o sistema de degradação se processa rapidamente, em função da geração 

de elevadas quantidades de radical hidroxila. Entretanto, a cinética da reação se torna 

rapidamente desfavorável, em razão do rápido consumo de peróxido de hidrogênio. 

Infelizmente, a adição de elevadas concentrações iniciais de peróxido também se mostra 

desfavorável, em função da ação sequestrante de radical hidroxila exercida pelo excesso de 

peróxido, o que leva à geração de radical hidroperoxila, de menor poder oxidante (Equação 

6). 

 Fe2+ + H2O2 → Fe3++ HO– + ∙OH  (3) 

 Fe3+ + H2O + hv → Fe2+ + H+ + ∙OH  (4) 

 H2O2 + hv→ 2 ∙OH  (5) 

 HO• + H2O2 → H2O + ∙OH2  (6) 

 

 A reação foto-Fenton é considerada promissora para tratamento de efluentes de difícil 

degradação biológica e elevada concentração de substâncias tóxicas, a Tabela 7 apresenta 

alguns exemplos dessa aplicação. 
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Tabela 7. Efluentes passiveis de degradação por processo foto-Fenton. 

Matriz (efluente) Alvo Eficiência 

Indústria têxtil 

Corantes JE Reverzol 3RS 150 e RO Everzol 3BS 

150 pigmentos azo: C.I. amarelo reativo 84 e C.I 

vermelho reativo 120 álcool polivinílicol e 

corante R94H  

Corante Remazol Red 120 (RR) 

40% de remoção de 

COT  

98% de 

descoloração 

92% de remoção de 

DQO 

Indústria papeleira 
Carga Orgânica 

Compostos fenólicos (CF) 

90% de remoção de 

COT 

95% de degradação 

de CF 

Indústria tabagista DQO (324-1874 mg.L-¹) 
60% de remoção de 

DQO 

Indústria 

petroquímica 

Compostos fenólicos  (CF) 

Gasolina e diesel 

95% de degradação 

de CF 

66-91% de remoção 

de COT após 4,5 

horas 

Chorume Carga orgânica 
60% de remoção de 

COT 

Indústria de 

pesticidas 

Formetanato, metamidofos, propamocarb, 

imidacloprid, oxamyl, endossulfan, alfa-beta, 

lulenuron , DDT, DMDT, fenitrothion, 

chlorfenvinphos, etc 

80% de redução de 

COT 

Degradação média 

90% 

Doméstico 
Carga Orgânica 

DQO 

82% de redução 

DQO  

80% de redução de 

DBO 

Indústria de 

processamento de 

cortiça 

Fenóis e compostos aromáticos 

98% de remoção de 

COT e 75% de 

fenóis  

Fonte:Adaptado de NOGUEIRA et al., (2007) 

 

Segundo Gogate & Pandit (2004) e Rabelo (2005), os parâmetros de operação que 

podem ser otimizados para o tratamento de efluentes industriais para processos oxidativos 

avançados são os seguintes:  

pH: É um dos fatores críticos que influenciam na taxa de degradação no processo foto-

Fenton. Em valores com pH superior a 4 ocorre a precipitação dos íons ferro na forma de 

hidróxidos (KWON et al., 1999) e abaixo de 2,5 ocorre a formação de (Fe(II(H2O))2+, que é 
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mais estável e produz menores quantidades de radicais hidroxila. O pH ótimo em geral é 

próximo de 3 (TANG e HUANG, 1996; OLIVEROS et al. 1997) e, portanto, recomendado 

como o pH de operação. 

 

Concentração de ferro: A velocidade de degradação aumenta com um aumento na 

concentração de íons ferrosos (LIN E LO, 1997). No entanto, existe uma concentração ótima 

de ferro. Uma grande quantidade de ferro no meio ocasionará um aumento na quantidade de 

sais de ferro inutilizáveis, que contribui no aumento de sólidos totais dissolvidos (STD) e de 

ferro no efluente final, portanto, usa-se o mínimo necessário da concentração de ferro, mas 

que seja suficiente para catalisar a decomposição do peróxido de hidrogênio. 

Concentração de peróxido de hidrogênio: Representa um papel importante na eficiência do 

processo de degradação. Observa-se que a eficiência de degradação aumenta com o aumento 

na dosagem de peróxido de hidrogênio (LIN E PENG, 1995). Entretanto, deve-se tomar 

cuidado na dosagem, pois a presença de peróxido residual é prejudicial para muitos 

microorganismos. Além de, em grandes quantidades, atuar como sequestrador de radicais 

hidroxila, portanto não é recomendado que se use peróxido de hidrogênio em excesso.  

 

3.4.2.2 Reatores fotoquímicos com fonte de luz artificial 

 

 Reatores assistidos com luz artificial possuem alta eficiência, devido a irradiação UV 

constante e controlada, mas possui a desvantagem do alto custo da energia elétrica para as 

lâmpadas UV e por irradiar volumes menores. 

 Existem várias fontes de luz que podem ser aplicados nos reatores fotoquímicos com 

radiação artificial. Estas podem apresentar diferentes particularidades de emissão, potência e 

geometria. As principais fontes artificiais geradoras de luz são: lâmpadas arco, 

incandescentes, lâmpadas e tubos fluorescentes e lasers. 

 A distribuição espectral da radiação emitida pela fonte deve ser o mais próximo 

possível da absorção pelos reagentes. Estas fontes são caracterizadas pela densidade de 

potência (W/cm), eficiência da energia radiante, por sua vida útil e estabilidade da potência 

com a temperatura. 
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 A Figura 5 apresenta as linhas de emissão espectral do ultravioleta e no infravermelho 

por diferentes tipos de fontes de luz. Para reatores de sistemas foto-Fenton geralmente usa-se 

lâmpadas de vapor de mercúrio de média pressão, onde sua configuração mais simples 

consiste na imersão da lâmpada no meio aquoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: RIBEIRO apud BRAUN et al., (1991) 

 

3.4.2.3 Aplicação do processo foto-Fenton no tratamento de efluente das indústrias de papel 

e celulose 

 

 A fotocatálise dentro do contexto da remediação de efluentes derivados da indústria de 

papel e celulose, tem sido utilizada com sucesso na degradação de celulose, lignina, dioxina, 

di, tri e tetracloro derivados de metano e etano, fenol e pentaclorofeno (ZAMORA, 1997). 

 Uma pesquisa realizada por Pérez (2002) avaliou a degradação do teor orgânico do 

efluente Kraft de branqueamento com o uso de processo oxidativo avançado. O estudo foi 

focado na identificação do POA, ou combinação destes que apresentou maior eficiência, 

juntamente o menor custo. As reações de Fenton e foto-Fenton foram as que apresentaram 

maiores níveis de degradação de COT com custos mais baixos do que os outros tratamentos 

fotocatalíticos.  

Figura 5. Domínios espectrais de emissão de fontes de luz 
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 Torrades et al. (2003) utilizaram o processo Fenton e foto-Fenton para o tratamento de 

efluentes de branqueamento de celulose, sob radiação solar. O tratamento alcançou uma 

redução de COT de 90% em apenas 15 minutos. Além disso houve a eliminação dos 

compostos orgânicos clorados detectados inicialmente no efluente. 

 No estudo de Xu et al. (2007) avaliou-se o tratamento de efluentes de uma fábrica de 

papel e celulose com processo foto-Fenton solar em um reator de laboratório. O tratamento 

envolveu uma intensidade constante de irradiação (0,2 kW.m²) com um simulador solar de 

lâmpada de xenônio de 250 W e várias condições de pH, temperatura e concentrações iniciais 

de H2O2 e Fe (II). As melhores condições de tratamento obtiveram remoções de COT de 60 % 

em 15 minutos, 84% em 180 minutos. 

 Fernandes et al. (2014) realizam um estudo de caso onde avaliou a combinação de 

processos biológicos e fisico-químicos para o tratamento de efluente de polpação. O processo 

biológico se deu por Cryptococcus podzolicus que após 32 horas de incubação retirou 68% da 

DQO e 27% dos polifenóis totais. Seguiu-se, primeiro, para coagulação/floculação que foi 

considerada ineficaz, após foram estudados dois tipos de POA, Fenton e foto-Fenton. Todos 

os ensaios garantiram mais de 90% de eficiência de remoção. 

 

3.4.3 Aplicação do processo de filtração por membranas combinado com POA 

 

Para melhorar o desempenho geral do fotoprocesso, a fotocatálise esta sendo estudada 

combinada com processos físicos ou químicos. Verifica-se que a combinação pode: aumentar 

a eficiência e diminuir o tempo de reação em relação às operações separadas; Diminuir o 

custo em relação à fotocatálise sozinha, geralmente em termos de energia (AUGUGLIARO et 

al., 2006 ).  

 No trabalho realizado por Miralles-Cuevas et al. (2017) avaliaram-se estratégias para 

redução de custos usando o tratamento foto-Fenton solar combinado com a nanofiltração para 

remover microcontaminantes (MC) em efluentes municipais. O pré-tratamento de 

nanofiltração permitiu que a fotocatálise fosse executada em taxas de fluxo mais baixas e com 

maiores concentrações de MC, reduzindo a área de superfície de coletores solares e reagentes 

necessários por metro cúbico de efluente tratado. Sendo assim a combinação dos processos 

obteve redução nos custos operacionais e melhores resultados na remoção dos MC. 
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 Sakurai et al. (2016) utilizaram na pesquisa como pós-tratamento de efluente de 

indústria de papel e celulose o processo de microfiltração e ultrafiltração  combinadas com o 

processo foto-fenton. Na melhor condição operacional, a MF propiciou remoções de turbidez, 

DQO e cor de 99,87%, 81,45% e 45,15% e a UF de 99,49%, 87,09% e 64,03%, 

respectivamente. Já para os tratamentos combinados obteve-se para MF+POA remoção de 

99,04%, 95,97% e 96,43% (turbidez, DQO e cor, respectivamente) e para UF+POA de 

99,90%, 82,58% e 99,49% (turbidez, DQO e cor, respectivamente). 

 Real et al. (2012) realizaram uma pesquisa combinando técnicas de oxidação química 

e filtração por membrana aplicadas à remoção de alguns produtos farmacêuticos. Os 

resultados obtidos nos tratamentos combinados envolvendo pré-tratamento de filtração 

seguido de oxidação química revelaram que uma maior eficiência foi encontrada na seqüência 

de nanofiltração seguida de ozônio. Nesse processo combinado a remoção de fármacos no 

fluxo de permeado atingiu valores superiores a 97%. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Nesta pesquisa foram realizados ensaios utilizando processos de microfiltração (MF) e 

foto-Fenton. A primeira etapa da pesquisa, denominada Etapa I foi destinada à investigação 

das condições operacionais ideais para as membranas de MF, tendo sido testada: pressão de 

operação e limpeza das membranas, e, também avaliar a eficiência na remoção de sólidos, 

cor, turbidez, fenol e DQO. A segunda etapa, denominada Etapa II foi feita para investigar as 

condições operacionais ideais para o processo foto-Fenton e avaliar a eficiência no tratamento 

de efluentes provenientes da indústria de papel e celulose, frente aos parâmetros estudados. 

Ressaltando que os experimentos realizados nas duas etapas foram feitos em triplicatas. 

 

4.1 COLETA E CARACTERIZAÇÃO DO EFLUENTE BRUTO EM ESTUDO 

 

 O efluente utilizado neste estudo foi fornecido por uma indústria de celulose e papel, a 

qual emprega o processo Kraft na produção de pasta. A vazão de efluente bruto gerado é de 

4.000 m³.d-1, sendo tratado na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) da própria indústria, 

a qual é composto sequencialmente por: grade, calha pashall, tanque de equalização, torre de 

resfriamento, lodo ativado e decantador secundário. 

 As amostras foram coletadas na entrada da ETE sem nenhum tratamento prévio. A 

coleta e a preservação das amostras de efluente foram realizadas de acordo com 

procedimentos descritos na norma NBR9898 (ABNT, 1987) de Preservação e técnicas de 

amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. 

 Os experimentos e as análises físico-químicas do efluente bruto e tratado foram 

realizados no Laboratório de Saneamento Ambiental e Qualidade de Água do Departamento 

de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO – 

Irati/PR). 

 As análises físico-químicas para caracterização das amostras do efluente bruto e dos 

tratados foram realizadas com determinação dos métodos especificados no Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012): turbidez (método 2130-B), cor 

(2120 B), Sólidos Suspensos Totais (SST), DQO (Método 5220D), DBO(5210D, método 

manométrico; isento de mercúrio), pH (método 4500-H+B), Fenol (método 5550B).  
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 Além das análises citadas, verificou-se a absorbância nos comprimentos de onda 254 e 

280 nm que sinaliza a presença de compostos aromáticos e fenólicos respectivamente. E 

também a toxicidade segundo a norma ABNT NBR 12713:2016. 

 

4.2 ETAPA I: PROCESSO DE MICROFILTRAÇÃO 

 

4.2.1 Unidade piloto de membranas e características da membrana de microfiltração 

utilizada na pesquisa 

 

 Os ensaios na unidade de bancada de membranas de MF foram realizados em escala 

laboratorial com equipamento de bancada adquirido da PAM Membranas Seletivas Ltda 

(Figura 6). O sistema piloto de membranas de MF/UF opera da seguinte forma: uma bomba 

do tipo diafragma 55 PSI, que atinge pressões de até quatro bar, bombeia o efluente de um 

tanque de armazenamento com 10 litros de capacidade até o módulo de permeação. Neste 

equipamento é utilizado o princípio de filtração tangencial com sentido de filtração de fora 

para dentro das fibras. 

 

Figura 6. Fotografia do equipamento piloto utilizado nos experimentos de MF. 

 

 Durante os experimentos, o equipamento piloto de MF/UF foi operado com 

recirculação total de permeado para o reservatório de alimentação, salvo quando necessária a 

coleta de amostras para análises físico-químicas. 
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 As membranas utilizadas foram de geometria cilíndrica, do tipo fibra oca, fixadas na 

carcaça de policloreto de vinila (PVC). Onde a filtração ocorre de fora para dentro nas fibras. 

O produto bruto escoa pela carcaça do elemento filtrante e o produto filtrado escoa no interior 

das fibras.  

 Na Tabela 8 são apresentadas as características do módulo de microfiltração testado na 

pesquisa. 

 

Tabela 8. Propriedades dos módulos de MF  utilizado nos testes. 

Propriedades Microfiltração 

Material das membranas Poli (éter imida) 

Comprimento da fibra (mm) 260 

Tamanho médio dos poros 0,4 μm 

Empacotamento (m²/m³) 1000 

Área de filtração (m²) 0,090 

 

Na Figura 7 exemplifica-se como era realizada a ligação entre o módulo de filtração e o 

equipamento. A alimentação do efluente bruto no módulo era feita pela mangueira de cor 

verde, o permeado (efluente filtrado) percorre pela mangueira de cor amarela situada na 

extremidade do módulo, e o concentrado retornava ao tanque pela mangueira de cor vermelha. 

 

Figura 7. Esquema de ligação entre o módulo de filtração e o equipamento. 

 

4.2.2 Permeabilidade hidráulica  

 

 Para avaliação da permeabilidade hidráulica das membranas (Lp), foram realizados 

testes de filtração utilizando água destilada, variando a pressão de transmembrana (PTM) 
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aplicada. A partir dos valores obtidos de fluxo de permeado para cada pressão aplicada 

(Equação 7), foi desenvolvida a curva de fluxo do permeado versus PTM. O coeficiente 

angular da reta ajustada aos pontos experimentais determina a permeabilidade hidráulica da 

membrana. A avaliação da permeabilidade da membrana pode ser utilizada para determinar a 

necessidade e a eficiência de limpeza da membrana. Os valores de Lp podem ser 

determinados pela Equação 7. 

 

 𝑗𝑝 = 𝐿𝑝𝑥∆𝑃 (7) 

Em que,  

Jp= Fluxo de permeado (L.m². h-1);  

Lp= permeabilidade hidráulica (L.m². h-1.bar);  

∆P= variação de pressão na membrana (bar). 

 

Os valores de fluxo do permeado são obtidos a partir da vazão do permeado sob diferentes 

pressões durante os ensaios com água destilada, com o auxilio de um cronômetro e uma 

proveta graduada de 10 ml. Os valores de fluxo podem ser calculados através da Equação 8:  

 𝐽𝑝 =
𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚

𝐴
 (8) 

 

Em que, 

Q perm = Vazão de permeado (L.h-1); 

A = Área de filtração da membrana (m²). 

 

4.2.3 Limpeza da membrana  

 

Após cada ensaio de microfiltração foi realizada a limpeza física e química da membrana, 

no próprio equipamento, com o intuito de auxiliar na remoção de resíduos depositados na 

superfície externa das membranas do módulo e recuperar o fluxo de forma semelhante ao 

inicial da membrana nova.  

A limpeza física foi realizada em três etapas, a primeira utilizava-se água da torneira para 

remoção de incrustações grosseiras nos tubos do equipamento e da membrana, após era 
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utilizada água aquecida a 30 ºC e por fim água destilada a temperatura ambiente, todas as 

etapas duraram aproximadamente de 15 a 20 minutos.  

 Para limpeza química foi utilizada uma limpeza oxidante, que é feita com solução de 

hipoclorito de sódio (1000 mg.L-1) aquecidas a 30ºC em contato com a superfície externa da 

membrana durante o período de aproximadamente 1 hora. Após a limpeza química a 

membrana foi enxaguada com água destilada para evitar qualquer resquício de hipoclorito de 

sódio. 

 A membrana foi conservada numa solução de azida de sódio (10 mg.L-1). Lembrando 

que a limpeza e a conservação das membranas foram executadas de acordo com o manual do 

fabricante PAM (Membranas Seletivas). 

 

4.2.4 Efeito das condições operacionais no fluxo do permeado  

 

O efeito das condições operacionais no fluxo do permeado foi avaliado através do 

monitoramento do perfil de fluxo durante a operação nas diferentes condições testadas. A 

variável operacional investigada nesta etapa foi pressão de operação. 

Baseado no trabalho de Neves (2014) e Follmann (2017), e, também, devida as condições 

do efluente optou-se por fixar uma vazão de entrada de 1,2 L.min-1 (mínima do equipamento). 

 

4.2.5 Efeito da variação da pressão 

 

O presente procedimento visa determinar a pressão de operação que ocasione menor 

intensidade de incrustação na superfície da membrana.  

Foram escolhidas três pressões de operação para investigar o efeito da pressão: 0,5, 1,0, e 

1,5 bar. Foi feita a contínua medição do fluxo de permeado em intervalos de 15 minutos até 

60 minutos e, a partir deste, a cada 30 minutos em cada pressão testada, totalizando 600 

minutos (10 horas) de operação. Ao final de cada ensaio foi avaliada a remoção dos 

parâmetros cor, turbidez e fenol pelas diferentes condições de pressão testadas. 
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4.2.6 Intervalo de retrolavagem 

 

A retrolavagem foi imposta no intervalo de 10 minutos durante 30 segundos, condições de 

retrolavagem utilizada por Neves (2014) no tratamento de efluente de indústria de papel e 

celulose com frequência de 30 e 60 segundos retrolavando. O controle dos pulsos de 

retrolavagem foi feito por meio de bomba dosadora da marca Exatta (Figura 8).  

 

Figura 8. Desenho esquemático da bomba dosadora utilizada na retrolavagem. 

Fonte- Neves (2014) 

 

4.2.7 Avaliação do desempenho da MF no tratamento avançado de efluente de uma indústria 

de celulose e papel 

 

Após a determinação da condição ideal de pressão de operação, o efluente bruto de papel 

e celulose foi submetido às membranas de MF com a finalidade de avaliação da eficiência do 

tratamento. Foram avaliados o fluxo de permeado e a remoção de poluentes ao longo dos 

períodos de operação. 

Para avaliação da eficiência do tratamento foi investigado o fluxo de permeado e a 

remoção de diferentes parâmetros ambientais ao longo do período de filtração, a saber: fenol, 

turbidez e cor verdadeira e o fluxo do permeado. Esses parâmetros foram medidos a cada 15 

minutos até os 90 minutos e seguidamente a cada 1 hora durante 10 horas de operação.  
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As análises de pH (método 4500-H+B), ABS254, ABS280, DQO (método 5220D), DBO 

(5210D, método manométrico; isento de mercúrio), SST e Toxicidade (segundo a norma 

ABNT NBR 12713:2016.) foram realizadas nas amostras de permeado após dez horas de 

operação no sistema de microfiltração. 

 

 

2.3 ETAPA II: PROCESSO FOTO-FENTON 

 

2.3.1 Aparato experimental: Reator 

 

Processo assistidos por radiação artificial  

Os experimentos foram realizados em um reator de bancada, representado na Figura 9, 

com capacidade de 300 mL, refrigerado por água e sistema de agitação magnética. O processo 

foto-Fenton foi assistido por radiação artificial por lâmpada a vapor de mercúrio de 125 W, 

inserida na solução envolta por um bulbo de quartzo. O reator encontra-se dentro de uma 

caixa fechada, para evitar o contato visual com a radiação UV, a qual é muito perigosa a 

visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representação esquemática do reator fotoquímico operado com radiação 

artificial 
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4.3.2 Reagentes 

 

Foram utilizados no processo os seguintes reagentes: Peróxido de hidrogênio (H2O2, 

solução aquosa 26% em massa); sulfato de ferro heptahidratado (FeSO4.7H2O, > 99% em 

massa); ácido sulfúrico (H2SO4  para correção do pH=3) 

 

4.3.3 Planejamento experimental 

 

O planejamento fatorial utilizado foi da ordem de 2³, mais 1 ponto central, assim, a Tabela 

9 representa a matriz experimental. As variáveis testadas para no processo oxidativo foram: 

concentração de ferro (Fe²+) e de peroxido de hidrogênio (H2O2) durante o tempo de 30 

minutos, com o objetivo de obter a remoção da concentração do parâmetro fenol. 

 

Tabela 9. Níveis e variáveis estudadas no planejamento fatorial. 

Variáveis 
Nº de experimentos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

[H2O2] (mg.L
-1

) 100 100 100 200 200 200 150 150 150 

[Fe²+] (mg.L
-1

) 5 15 10 5 15 10 5 15 10 

 

4.3.4 Procedimento experimental  

 

Os experimentos foram empregados em batelada da seguinte maneira: 

Primeiramente realizou-se a correção do pH do efluente pós microfiltração adicionando-se 

solução de ácido sulfúrico. Neste trabalho adotou-se pH inicial igual a 3,0, mantido 

constantemente, como sugerido ideal para foto-Fenton. 

O reator era alimentado com 250 ml do efluente corrigido pós MF, e, na sequência a 

lâmpada envolta pelo bulbo de quartzo era imerso no liquido e a agitação magnética e água de 

resfriamento ligadas. Na continuidade era adicionado a solução de FeSO4.7H2O ao reator. E, 

simultaneamente ocorria a adição da solução de H2O2 e o acionamento da lâmpada. As 

amostras eram coletadas a cada 10 minutos, totalizando 30 minutos para a fase da otimização 

e 1 hora para o processo otimizado. 
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4.3.5 Análises  

 

Como já mencionado, as análises físico-químicas para caracterização das amostras foram 

realizadas com determinação dos métodos especificados no Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012): cor (2120 B), DQO (Método 5220D), 

pH (método 4500-H+B), Fenol (método 5550B).  

Além destas análises foi realizada Absorbância 254 (ABS254), Absorbância 280 

(ABS280), a determinação do peróxido de hidrogênio residual segundo Oliveira, Nogueira & 

Neto (2001). E, também, o perfil espectofotométrico na região UV/VIS entre 200 e 800 nm, a 

fim de monitorar as mudanças na área espectral; 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística foi feita no software livre e gratuito R versão 3.3.3. Os dados foram 

previamente checados quanto à homogeneidade das variâncias pelo teste de Bartlett, ao nível 

de significância de 5%. Foram utilizadas três repetições por tratamento. 

 

4.4.1 Etapa I – Investigação das condições operacionais ideais para a membrana de MF e 

sua eficiência no tratamento de efluente de indústria de papel e celulose 

 

4.4.1.1  Efeito da pressão de operação no fluxo de permeado 

 

A análise do efeito da pressão de operação no fluxo permeado realizou-se a partir de um 

delineamento em blocos casualizados (DBC), que nesse caso teve como fatores o tempo de 

operação e a pressão de operação. Em seguida, efetuou-se delineamento inteiramente 

casualizado (DIC), para análise dos parâmetros cor, turbidez, fenol e SST. 
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4.4.1.2 Avaliação do desempenho da MF no tratamento avançado de efluente de uma 

indústria de celulose e papel   

 

Para avaliação do desempenho da membrana de MF no tratamento avançado do efluente 

efetuou-se teste t Student para amostras dependentes para os parâmetros cor, turbidez, DQO, 

fenol, Abs254, Abs280 e SST no tempo final de operação. 

 

4.4.1.3 Análise da limpeza química 

 

Para verificar a eficiência da limpeza química das membranas (através do coeficiente 

angular da reta gerado pela permeabilidade hidráulica) foi efetuado teste t Student para 

amostras independentes, sendo estas os coeficientes angulares antes a após a limpeza química 

das membranas. 

 

4.4.2 ETAPA II- Investigação das condições operacionais para o processo oxidativo foto-

Fenton e sua eficiência no tratamento de efluente de indústria de papel e celulose. 

 

4.4.2.1 Efeito das dosagens de H2O2  e Fe²+ 

 

Em razão ao planejamento fatorial utilizou-se para análise de resposta a metodologia de 

superfície de resposta, que consiste em um conjunto de técnicas matemáticas úteis quando se 

quer avaliar a influência de variáveis independentes sobre uma variável resposta. O modelo 

foi ajustado a 95% de confiança utilizando o pacote RSM. 

 

4.4.2.2 Avaliação do desempenho do processo foto-Fenton no tratamento avançado de 

efluente de uma indústria de celulose e papel   

 

Para avaliação do desempenho do processo foto-Fenton no tratamento avançado do 

efluente efetuou-se teste t Student para amostras dependentes para os parâmetros cor, DQO, 

fenol, Abs254, Abs280 no tempo final de operação. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 EFLUENTE EM ESTUDO  

 

5.1.1Caracterização físico-química 

 

 Na Tabela 10 apresenta-se a caracterização do efluente bruto da empresa de papel e 

celulose (sem tratamento prévio). 

Tabela 10. Características da amostra do efluente bruto. 

Parâmetro Caracterização e ϭ 

pH 7,5 ± 0,05 

Temperatura (ºC) 25 

Turbidez (uT) 1059 ± 81 

Cor aparente (uC) 9260 ± 560 

Cor verdadeira (uC) 2873 ± 100 

DQO total (mg.L-1) 3241 ± 212 

DQO solúvel (mg.L-1) 1378 ± 303 

DBO5 (mg.L-1) 1347 ± 100  

Fenol (mg.L-1) 134 ± 12 

Sólidos Totais (mg.L-1) 3292 ± 97 

Sólidos suspensos totais (mg.L-1) 853 ± 209 

ABS 254 4,456  

ABS 280 4,034   

CL50 (mg.L-1) 29 ± 0,05 

 

 Observa-se na Tabela 10 que o efluente possui elevadas concentrações de Cor, DBO, 

DQO e sólidos. O que já era esperado através da Tabela 3, pois os valores estão aproximados 

da média dos parâmetros de indústria de celulose e papel. A alta concentração de fenol 

comprova a necessidade de remoção, uma vez que o limite de lançamento, de acordo com a 

resolução CONAMA 430:2011, é de 0,5  mg.L-1. 
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5.2 ETAPA I: PROCESSO DE MICROFILTRAÇÃO  

 

Nesta etapa, foram investigados como as diferentes pressões de operação podem 

influenciar nas taxas de fluxo permeado da membrana de MF, bem como na remoção de cor, 

turbidez, fenol, DQO e sólidos. 

De acordo com Lautenschlager  et al. (2009), a otimização das condições 

hidrodinâmicas em sistemas de filtração por membranas minimiza o efeito da incrustação, o 

qual é responsável pela redução do fluxo e volume de permeado e seletividade da membrana. 

5.2.1 Efeito da pressão de operação no fluxo de permeado 

 

Na Figura 10 é apresentado o perfil do fluxo permeado para as diferentes condições de 

pressão testadas. Onde os desvios padrões (ϭ) para as pressões de 0,5, 1 e 1,5 bar são de 4,35, 

8,53 e 7,47 respectivamente. 

 

 

Figura 10. Perfil dos fluxos de permeado nas diferentes pressões de operação testadas (Q = 

1,2 L.min-1) 

 

A partir da Figura 10 é possível observar que todas as pressões tiveram comportamentos 

semelhantes nos valores de fluxo, os mesmos tiveram no início uma redução maior e pouco 

significativa ao longo do tempo de operação, mantendo-se estáveis.  
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Essa estabilização do fluxo ao longo do tempo de operação é atribuída segundo Habert et 

al. (2006) ao regime turbulento em escoamento tangencial, o qual é responsável por retirar as 

partículas que se aderem à membrana, retornando-as ao tanque de alimentação. O emprego da 

retrolavagem também colaborou para o arraste das partículas presentes na superfície da 

membrana, reduzindo a incrustação. 

A queda no fluxo de permeado é atribuída ao fouling e/ou bloqueio de poros da membrana 

e a polarização por concentração e aumento da concentração na corrente de alimentação 

(HABERT et al., 2006; ACERO et al., 2010).  

De maneira geral, Fappi (2015) afirma que tanto para a microfiltração quanto para a 

ultrafiltração, um aumento na pressão operacional ocasiona maior redução percentual no fluxo 

permeado até os 60 minutos de filtração, posteriormente, verifica-se uma sensível 

estabilização no fluxo permeado. 

A diminuição do fluxo permeado e a incrustação de membranas de microfiltração, 

geralmente, acontecem mais rapidamente do que em outras membranas. Isso ocorre devido o 

diâmetro dos poros nas membranas de microfiltração que são maiores, e também, devido à 

entrada de partículas com dimensões variadas (BAKER, 2004). 

 

Figura 11: Média dos fluxos de permeado para as diferentes pressões de operação testadas no 

tempo de operação de 10 horas. 
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A partir da Figura 11 é possível afirmar que as pressões de operação testadas diferem 

significativamente entre si, a um nível de significância de 5% pelo teste Tukey, sendo a 

pressão de operação 0,5 bar foi a que proporcionou os maiores valores de fluxo, com 

vantagem ainda da redução do custo de energia.  

Após 10 horas de cada ensaio de microfiltração foram realizadas análises de cor aparente, 

turbidez, fenol e sólidos suspensos totais, a fim de investigar a qualidade final do permeado 

nas diferentes condições de pressão testadas. Tais valores foram submetidos à análise de 

variância ao nível de 5% de probabilidade. 

Na Tabela 11 estão apresentadas as análises estatísticas referentes às diferentes pressões 

de operação testadas na remoção dos parâmetros investigados. 

 

Tabela 11. Resumo da análise de variância (ANOVA) para remoção de turbidez, cor, fenol e 

SST por meio de MF nas diferentes pressões testadas. 

Causas da Variação GL Quadrados Médios F P 

Tratamentos 2 0,0794 0,076 0,967 

Erros 6 1.0429   

Total 8    

Tratamentos 2 7186 0,207 0,0818 

Erros 6 34633   

Total 8    

Tratamentos 2 96,78 0,651 0,555 

Erros 6 148,56   

Total 8    

Tratamentos 2 344,4 0,344 0,722 

Erros 6 1000   

Total 8    

Em que: *significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo teste F. 

 

Diante da Tabela 11 pode-se notar que nenhum parâmetro foi significativo, ou seja, as 

pressões não estão relacionadas a remoção dos parâmetros estudados. Sendo assim, a 

eficiência do tratamento ótimo avaliado foi escolhido a partir da pressão que melhor explicou 

o fluxo, sendo ela de 0,5 bar.  
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5.2.2 Eficiência de remoção dos parâmetros analisados no processo de microfiltração 

 

Na Tabela 12 está presente o resumo da caracterização físico-química do efluente 

bruto e do permeado, e a respectiva porcentagem de remoção para cada parâmetro. Com isso 

foi possível aferir a qualidade do efluente final, e desta forma qualificar o processo de 

microfiltração como pré-tratamento de efluentes de uma indústria de papel e celulose. 

 

 

Tabela 12. Resumo do teste t para os parâmetros analisados na MF. 

Parâmetro 
Efluente 

Bruto 

Permeado 

MF e ϭ 

Remoção 

(%) 
t P 

Turbidez (uT) 1059 1,54 ± 0,9 99,85 -22,369 0,001993* 

Cor aparente (uC) 9260 541 ± 45,1 94,15 -27,807 0,001291* 

DQO total (mg.L-1) 3241 1556,3 ± 0,8 51,98 -13,752 0,005246* 

DBO5 (mg.L-1) 1347 125 ± 0,1 90,72 -602,52 2,455e-6* 

Fenol (mg.L-1) 134 59 ± 14,2 56,21 -6,1762 0,02523* 

SST (mg.L-1) 853 76 ± 15,4 91,01 -5,9783 0,02686* 

ABS 254 4.456 3,439 22,82 -847,58 1,392e-6* 

ABS 280 4.034 3,046 24,39 -647,45 2,38e-6* 

CL50 (mg.L-1) 29 45 ± 1,52    

pH 7,5 7,5    

* significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo teste t. 

 

De acordo com a Tabela 12 a remoção de todos os parâmetros foi significativa a 5% de 

probabilidade, pelo teste t. A microfiltração foi altamente satisfatória na remoção de cor, 

turbidez e SST, com eficiência de 94,15%, 99,85% e 91,01%, respectivamente. Por ser um 

tratamento de microfiltração, explica a satisfatória remoção de particulados. 

Nataraj et al. (2007) em seu estudo utilizou membranas de MF para remover partículas em 

suspensão e a cor de efluente de papel. O módulo MF removeu efetivamente as partículas do 

tamanho coloidal em 95%, sendo um método satisfatório na produção de água reutilizável de 

boa qualidade. 

Na presente pesquisa houve redução da concentração da CL50 após o tratamento por 

microfiltração, porém o efluente ainda possui poluentes que conferem a toxicidade, e, que 
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precisam ser degradados. Maria, Lange e Amaral (2014) avaliaram a toxicidade de efluentes 

de branqueamento pré e pós-degradação biológica através de ensaios ecotoxicológicos. 

Devido ao tratamento utilizado os resultados demonstraram que a degradação biológica é 

capaz até de anular a toxicidade aguda, porém a toxicidade crônica permanece presente.  

Com relação à absorbância nos comprimentos de onda de 254 nm e 280 nm, houve 

redução de 22,82 e 24,39%, respectivamente. Deste modo, os resultados apontam baixa 

remoção de compostos aromáticos presentes no efluente, principalmente os derivados da 

lignina, comprovando a necessidade de aplicação de outros processos complementares para 

maiores remoções destes. 

 

5.2.3Análise da limpeza química 

 

Na Tabela 13 está o teste t da limpeza química da membrana a partir dos coeficientes 

referentes à permeabilidade hidráulica da membrana antes do processo de filtração e após a 

limpeza química. O teste permitiu a análise da capacidade de filtração da membrana após o 

processo de MF. 

 

Tabela 13. Teste t para os coeficientes de permeabilidade hidráulica da membrana de MF, 

antes e após o procedimento de limpeza química. 

Tratamento 
Média e ϭ antes do 

ensaio 

Média e ϭ depois da 

limpeza química 
t P 

MF 57 ±8,36 29 ±3,43 7,9185 0,01558 

 

De acordo com o teste t, houve diferença significativa na permeabilidade hidráulica da 

membrana antes do ensaio e após a limpeza química (p < 0,05). Sendo assim o método da 

limpeza química da membrana não foi eficiente, pois não houve recuperação da sua 

permeabilidade hidráulica. Uma possível explicação seria que o fabricante não estudou a 

limpeza ideal no uso desse tipo de efluente. 

Le et al. (2002) e Sanderson et al. (2005) relatam em seu estudo que a literatura 

concentra-se na incrustação em vez de a limpeza. Embora muitas técnicas de membrana 

tenham sido desenvolvidas para incrustação, as técnicas de limpeza ainda parecem ser 

praticamente inadequadas. No entanto em suas pesquisas utilizando métodos de ultra-som e 



 

43 
 

ultra-sônica na limpeza de membranas em efluentes de papel e celulose, obtiveram resultados 

satisfatórios de 87% a 97% de recuperação. 

 

5.3 ETAPA II: PROCESSO FOTO-FENTON 

 Após o efluente bruto ter passado pelo tratamento de microfiltração, a fim de reduzir a 

concentração de sólidos, fenol e outros poluentes, o efluente seguiu para a segunda etapa de 

tratamento, mais especificadamente o processo foto-Fenton. 

Nesta segunda etapa, foram investigados como as diferentes concentrações de 

peróxido de hidrogênio e Ferro (II) agem no processo foto-Fenton, bem como na remoção de 

Fenol, cor, DQO e sólidos. 

 

5.3.1 Efeito das dosagens de H2O2  e Fe²+ 

 

O planejamento fatorial 2³ mais um ponto central foi realizado a fim de otimizar as 

condições experimentais e determinar a influência das duas variáveis na redução de fenol no 

efluente de papel e celulose pós microfiltração. 

Ressalta-se que foram consideradas as diferentes dosagens de peróxido de hidrogênio e 

ferro, em função da redução máxima de concentração de fenol nos 30 minutos iniciais do 

processo. O planejamento fatorial e seus respectivos resultados experimentais são expostos na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14. Matriz de planejamento fatorial. 

Experimentos [Fe²+](mg.L
-1

) [H2O2] (mg.L
-1

) [Fenol] (mg.L
-1

) e ϭ 

1 5 100 37,7 ±2,3 

2 15 100 29,5 ±3,3 

3 10 100 33,7 ±1,2 

4 5 200 23,4 ±1,8 

5 15 200 18,6 ±2,8 

6 10 200 17,0 ±2,7 

7 5 150 22,5 ±3,2 

8 15 150 22,3 ±2,6 

9 10 150 24,3 ±2,8 
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Na Tabela 15 são apresentados os resultados obtidos através do modelo ajustado de 

segunda ordem, que se mostraram significativos ao nível de confiança de 95% para as 

variáveis concentrações de H2O2 e Fe²+ isolados.  Alguns termos não significativos foram 

retirados com a finalidade que o modelo ajustado explique da melhor forma o tratamento 

planejado. 

 

Tabela 15. Sumário das estimativas dos coeficientes segundo o modelo ajustado. 

Coeficientes: 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

(Intercept) 23.095448 1.29191 17.8770 5.498e-15 *** 

Fe²+ -2.18959 0.91352 -2.3969 0.02505 * 

H2O2 -6.97664 0.91352 -7.6371 9.423e-08 *** 

H2O2 ^2 3.59351 1.58226 2.2711 0.03281 * 

Signif. códigos: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 '' 1 

 

O modelo ajustado apresenta valores de R²: 0,75 e R²aj: 0,71, o valor de F: 23,08 e o valor 

p (p-value): 4.016e-07.  

Através dos gráficos de contornos (ver Figura 12), fica evidente que, tomando uma 

dosagem de Fe²+ entre 10 e 15 e um nível alto de H2O2, são obtidas maiores remoções de 

fenol. Ademais, o ponto ótimo de remoção (máximo) está na parte superior direito. 
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Figura 12. Gráfico de contorno obtido para a otimização das variáveis concentração de Fe²+  

e H2O2. Os números no gráfico de contorno referem-se concentração de fenol remanescente. 

 

O gráfico de superfície de resposta representado na Figura 13 mostra que a região em 

vermelho é a mais indicada para realização do tratamento utilizando o sistema foto-Fenton, 

confirmando assim a condição 6, presente na Tabela 14. Com níveis altos para concentração 

de H2O2 e médio para Fe²+ tem-se a melhor resposta para remoção de fenol. 
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Figura 13. Superfície de resposta para remoção de fenol. 

 

 A análise dos resultados obtidos permite constatar a eficiência do sistema foto-Fenton 

na remoção de fenol uma vez que em diferentes condições de tratamento obteve taxas de 

remoção de 70% em 30 minutos de ensaio. 

 O valor do resultado obtido em porcentagem, corroboram com a condição 6 apontada 

como mais eficiente para degradação do fenol. Ou seja, em 30 minutos de reação a dosagem 

200 mg.L-1 de peróxido de hidrogênio e 10 mg.L-1  de ferro em pH=3. Esta condição permite 

o uso de concentração de ferro abaixo da máxima permitida pelo ministério do meio 

ambiente. No qual a Resolução CONAMA nº430, de 13 de maio de 2011, determina ser valor 

máximo permitido de lançamento de 15 mg.L-1 de ferro.  

 A partir dos dados obtidos pela regressão linear com os experimentos e utilizando o 

programa R x64 3.3.3 foi obtido um modelo empírico capaz de prever a capacidade de 

remoção de fenol, dentro do intervalo de estudo (Equação 9). 

 



 

47 
 

[ ]𝐹𝑒𝑛𝑜𝑙 = 23,095448 − 2,18959. 𝐹𝑒2+ − 6,97664. 𝐻2𝑂2 + 3,59351. 𝐻2𝑂2
2
 (9) 

 O modelo empírico, representado pela Equação 9, pode ser observado a partir do 

gráfico que correlaciona os valores preditos com os valores observados, como ilustrado na 

Figura 14. Uma vez que os dados observados estão bem próximos da linha reta (valores 

preditos), portanto há uma boa concordância dos valores, caracterizando um ajuste 

satisfatório. 

 

 

Figura 14: Gráfico dos valores Observados versus valores preditos. 

 

5.3.2 Avaliação do desempenho do processo foto-Fenton no tratamento avançado de efluente 

de uma indústria de celulose e papel 

 

Após encontrada a melhor condição (condição 6 da Tabela 14), foi realizado o estudo de 

degradação do efluente em um tempo maior de 60 minutos. A Figura 15 representa o perfil 

espectrofotométrico do efluente ao longo dos 60 minutos.  
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Figura 15: Perfil espectrofotométrico de degradação do efluente ao longo dos 60 minutos de 

tratamento pelo processo MF + foto-Fenton. 

 

A Figura 16 mostra que em 60 minutos de tratamento o processo foto-Fenton promoveu 

no efluente papeleiro a redução do sinal espectral na região do UV/Vis compreendia entre 200 

a 800 nm. A Figura16 revela ainda uma diminuição praticamente completa da cor, o que pode 

ser visualizado pela redução do sinal espectral compreendido entre 380-800 nm, já o 

decréscimo da linha espectral na região do UV de 200 a 380 nm indicou uma redução da 

matéria orgânica após 60 minutos de tratamento. Este perfil espectral corrobora com os 

resultados apresentados na Tabela 16, com redução da cor superior a 87% e redução da DQO 

de 90%, comprovando a elevada capacidade do processo foto-Fenton na oxidação de 

compostos orgânicos. É possível observar também, que o processo promoveu a remoção de 

compostos fenólicos a uma concentração abaixo do nível mínimo de detecção da curva 

analítica, o qual é de 0,5 mg.L-1.  

Na Tabela 16 pode-se observar a porcentagem de remoção de todos os parâmetros 

estudados. 
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Tabela 16. Resumo do teste t para os parâmetros analisados pós  MF + foto-Fenton. 

Parâmetro Efluente MF 
Amostra MF + 

POA 

Remoção (%) 

e ϭ 
T P 

Cor aparente (uC) 541 46 87,80 ± 0,5 -17,407 0,03653* 

DQO total (mg.L-1) 1556,3 144,25 90,70 ± 13,2 45,186 0,01409* 

Fenol (mg.L-1) 59 Abaixo de 0,5 100 ± 0,02 -8,397 0,07546 

ABS 254 3,439 0,170 95 -752,62 1,765e-6* 

ABS 280 3,046 0,137 95 -1245,7 6,444e-7* 

pH 7,5 3 -   

Em que: *significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo teste F. 

 

A Figura 15 representa o decaimento dos parâmetros Fenol e DQO ao longo dos 60 

minutos de experimento. E associando a Tabela 16 com a Figura 15, percebe-se que para o 

fenol os 60 minutos foram suficientes para eliminá-lo totalmente, já para DQO o tratamento 

foi significativo, mas deixando um residual que provavelmente seria reduzido caso 

adotássemos tempo maior de operação. Porém o valor de DQO obtido atinge os limites de 

lançamento estabelecidos pela Resolução SEMA, Portaria N.°154/2002, sendo o máximo 

permitido no valor de 200 mg.L-1. 

 

 

 

 Figura 16. Remoção de Fenol e DQO durante 60 minutos. 

 

 Munõz et al. (2006) em seu trabalho utilizaram diferentes POA, incluindo o foto-

Fenton, aplicados para remover o teor de carbono orgânico de um efluente proveniente do 

processo de branqueamento de pasta Kraft. E, também, avaliou os POA em termos de impacto 

ambiental através de uma ferramenta de Avaliação do Ciclo de Vida. Em seus resultados o 
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processo foto-Fenton apresentou remoção moderada de 30% de DQO em 90 minutos e foi 

classificado entre os POA que menos afetam o ambiente.  

 Lucas et al. (2012) utilizam o processo foto-Fenton como tratamento terciário numa 

industria de celulose, pois, mesmo após o processo biológico por reatores ativados o efluente 

final mantinha uma cor castanho escuro aliada a uma carga orgânica significativa (DQO = 

899 mg. L-1) . Aplicou-se o foto-Fenton solar com 5 e 10 mg. L-1 de Fe e foram obtidas taxas 

de remoção de DQO superiores a 90% para ambas as concentrações.  

Em sua pesquisa Mota et al. (2005) mostraram que o reator fotoquímico desenvolvido 

apresentou um desempenho satisfatório na fotodegradação do fenol, sendo que a utilização do 

processo foto-Fenton foi o mais eficiente, com 93% em 100 minutos de tratamento, quando 

comparado com os demais processos estudados (Fenton, H2O2/UV e fotólise direta).   

Kavitha & Palanivelu (2004) avaliaram a eficiência de diferentes processos oxidativos 

como Fenton, solar-Fenton e UV-Fenton, foi examinada usando fenol como um composto 

modelo em águas residuais simuladas e industriais. A maior degradação e eficiência na 

remoção de fenol, em 120 minutos, foram observadas nos processos foto-Fenton. Sendo elas 

com os processos Fenton, solar e UV-Fenton foi de 41%, 96% e 97%, respectivamente. 

 Por fim, a combinação dos tratamentos de microfiltração e processo foto-Fenton, o 

efluente industrial de papel e celulose esteja com maior biodegradabilidade e praticamente 

livre dos compostos fenólicos, presentes no inicio do tratamento.  
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6.CONCLUSÕES 

 

Para o processo de microfiltração com vazão de 1,2 L.min-1 a pressão ótima 

encontrada que melhor explicou o fluxo foi de 0,5 bar. E para o processo foto-Fenton as 

concentrações ótimas que melhor removeu fenol foram de 10 mg.L-1 para Fe2+ e de 200 mg.L-

1  para H2O2. 

Tendo em vista os excelentes resultados obtidos para microfiltração, comprovou-se a 

elevada eficiência das membranas na remoção dos parâmetros investigados, com destaque 

para turbidez, cor, DBO e sólidos suspensos totais que atingiram mais de 90% de eficiência de 

remoção. Para o poluente fenol a mircrofiltração removeu cerca de 56% , porém sua 

concentração final no efluente continua elevada o que firma a necessidade de um tratamento 

complementar a fim de atingir os limites de lançamento.  

O processo foto-Fenton empregado após PSM, foi eficiente como um processo 

complementar visando melhorar à qualidade do efluente aumentando as chances de 

atendimento a padrões de emissão restritivos. Uma vez que o processo atingiu níveis de 

remoção de 88% para cor, 90% de DQO e 100% para fenol. 

Nas melhores condições testadas o processo combinado MF + foto-Fenton atingiu a 

concentração de fenol máxima permitida para lançamento.  

 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Fazer estudo de custos para aplicação do processo em escala real; 

 Avaliar outros tipos de limpeza química para membranas utilizadas em efluentes 

papeleiro; 

 Avaliar a toxicidade aguda e crônica do efluente final; 

 Fazer estudo utilizando radiação solar; 

 Desenvolver um modelo matemático mais robusto, contendo mais dados e mais 

variáveis.  
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