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RESUMO
Theoana Horst Saldanha. Estudo da tratabilidade de efluentes de indústria de papel e celulose
por microfiltração/ultrafiltração e processos oxidativos avançados.
A proposta desta pesquisa foi avaliar a eficiência de duas tecnologias para o pós-tratamento em
dois efluentes de empresas diferentes – cada efluente recebeu uma alternativa de tratamento.
Na primeira etapa da pesquisa foram realizados os experimentos de filtração em um sistema de
bancada, comparando a eficiência das membranas de microfiltração (MF) e ultrafiltração (UF).
Os experimentos foram conduzidos por 120 minutos de operação com pressão de 0,75 bar e Re
2243. As médias de remoção para cor foram de 19,82% para MF e 15,74% para UF. Para DQO
houve remoção de 59,09% para MF e 57,60% para UF. A remoção do fenol ficou em torno de
57-58% para ambas membranas. Para ABS254 houve redução de 22,86 para MF e 19,76 para
UF. A área espectral (200-800 nm) teve redução de 19,34% para MF e 14,15 para UF. Os
resultados obtidos indicaram que as membranas de microfiltração e ultrafiltração não diferem
estatisticamente entre si, em relação a eficiência do tratamento. A segunda etapa da pesquisa
foi avaliar a eficiência dos processos oxidativos avançados (POA). Os processos estudados
foram: foto-Fenton e UV/H2O2. Os experimentos de POA foram realizados em um reator
fotoquímico de bancada de 300 ml de capacidade, os reagentes químicos utilizados foram
sulfato de ferro II hepta-hidratado (FeSO4. 7H2O) e peróxido de hidrogênio (H2O2). As
condições operacionais foram adotadas tendo por base os estudos de Neves (2017) que utilizou
200 mg/l de H2O2 e pH 8 para o processo de UV/H2O2 e 5 mg/l de Fe2+ e 200 mg/l de H2O2 no
processo foto-Fenton. Os experimentos de POA tiveram duração de 90 minutos e foram
submetidos a radiação artificial. As médias de remoção encontradas para cor foram de 89,51%
para UV/H2O2 e 87,54% para Foto-Fenton. Os resultados obtidos para remoção de DQO foram
de 71,05% para UV/H2O2 e 89,14% para Foto-Fenton. A remoção de fenol ficou na faixa de
70-78% para ambos os processos. Apenas o processo de UV/H2O2 obteve redução para ABS254
de 86,5%. A redução da área espectral (200-800 nm) foi de 94,38% para UV/H2O2 e 75,3 %
para foto-Fenton. De acordo com os dados obtidos nesta etapa, os POA empregados
demonstraram grande potencial como alternativa de pós-tratamento, sendo o processo UV/H2O2
estatisticamente superior em termos de eficiência em relação ao foto-Fenton.

Palavras-chave: processo de membranas filtrantes, foto-Fenton, UV/H2O2, efluente industrial,
indústria de papel e celulose.
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ABSTRACT
Theoana Horst Saldanha. Study of the tratament of effluents of paper and cellulose industry by
microfiltration/ultrafiltration and advanced oxidative processes.
The proposal of this research was to evaluate the efficiency of two technologies for the posttreatment in two effluents from different companies – each effluent received a treatment
alternative. In the first stage of the research the filtration experiments were carried out in a
bench system, comparing the efficiency of microfiltration (MF) and ultrafiltration (UF)
membranes. The experiments were conducted for 120 minutes at a pressure of 0.75 bar and Re
2243. The removal rates for color were 19.82% for MF and 15.74% for UF. For COD there was
removal of 59.09% for MF and 57.60% for UF. Removal of the phenol was around 57-58% for
both membranes. For ABS254 there was a reduction of 22.86 for MF and 19.76 for UF. The
spectral area (200-800 nm) had a reduction of 19.34% for MF and 14.15 for UF. The results
indicated that microfiltration and ultrafiltration membranes do not differ statistically from one
another. The second stage of the research was to evaluate the efficiency of the advanced
oxidative processes (OAP). The processes studied were: photo-Fenton and UV/ H2O2. The
experiments were carried out in a 250 ml capacity photochemical reactor, the chemical reagents
used were iron II heptahydrate (FeSO4. 7H2O) and hydrogen peroxide (H2O2). The operational
conditions were adopted based on the studies of Neves (2017) that used 200 mg/l of H2O2 and
pH 8 for the UV/H2O2 process and 5 mg/l of Fe2+ and 200 mg/l of H2O2 in the photo-Fenton
process. The POA experiments lasted for 90 minutes and were submitted to artificial radiation.
The removal values found for color were 89.51% for UV/H2O2 and 87.54% for Photo-Fenton.
The results obtained for removal of COD were 71.05% for UV/H2O2 and 89.14% for PhotoFenton. The removal of phenol was in the range of 70-78% for both processes. Only the
UV/H2O2 process obtained reduction to ABS254 of 86.5%. The reduction of the spectral area
(200-800 nm) was 94.38% for UV/H2O2 and 75.3% for photo-Fenton. According to the data
obtained in this step, the employed POAs demonstrated great potential as an post-treatment
alternative, with the UV/H2O2 process being statistically superior in terms of efficiency in
relation to photo-Fenton.

Key-words: filtering membranes process, photo-Fenton, UV/H2O2, industrial efluente, pulp
and paper industry.
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil destaca-se no cenário mundial como um dos principais produtores de papel e
celulose devido a disponibilidade de recursos florestais e por possuir extensas áreas de florestas,
com isso a indústria de papel e celulose ocupa um lugar importante no cenário econômico e
comercial brasileiro. De acordo com os dados do IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores (2017)
o país destaca-se no âmbito internacional por possuir uma área de aproximadamente 7,84
milhões de hectares de floresta plantada, sendo que 5,7 milhões de hectares correspondem a
povoamentos de espécies de Eucalyptus spp., e 1,6 milhão de hectares de Pinus spp. Calculase que 34% da área plantada pertencem ao segmento de celulose e papel, demonstrando assim
a importância das florestas para a economia brasileira.
Dados estatísticos revelam que o Brasil consolidou seu lugar no ranking dos maiores
produtores mundiais. Devido ao seu destaque na produção e exportação de papel e celulose, o
setor contribui de maneira significativa com o PIB nacional. Segundo IBÁ (2017), o Brasil está
em segundo lugar na produção de celulose e oitavo lugar na produção de papel. Dessa forma,
fica evidente a importância econômica do setor florestal no país, assim como na geração de
empregos. Estima-se que em 2016, o setor empregou, diretamente, cerca de 510 mil pessoas.
Além de sua indiscutível contribuição econômica, as indústrias de papel e celulose (kraft
ou sulfato), consomem grandes volumes de água em várias etapas do processo de fabricação
como lavagem, diluição, transporte da polpa de celulose, resfriamento de equipamentos, entre
outros (RABELO, 2005). Estima-se que o consumo de água seja cerca de 60m³/ton de papel
produzido, dependendo do processo utilizado (VIRKUTYTE, 2017). Além do seu alto consumo
de água doce, as IPC estão entre as indústrias que mais geram elevados volumes de águas
residuárias com alto potencial poluidor devido a quantidade de carga orgânica presente no
efluente (REBELO, 2005).
As características das águas residuárias estão relacionadas com o processo produtivo
utilizado, do tipo de papel que está sendo produzido, da matéria-prima empregada, dos
processos tecnológicos e aditivos químicos utilizados, das práticas de gestão ambiental, entre
outros fatores (VIRKUTYTE, 2017). Geralmente, estes efluentes possuem altas concentrações
de Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), cor,
turbidez, sólidos suspensos (SS), compostos clorados, fenóis, lignina e seus derivados e outros
poluentes. (CETESB, 2008; LINDHOLM-LEHTO et al., 2015, KAMALI e KHODAPARAST,
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2015).
Devido a composição dos efluentes gerados é de extrema importância que o tratamento
seja realizado de maneira adequada e eficiente antes de ser lançado nos recursos hídricos. Com
isso, cresce o interesse das IPC em buscar alternativas de tratamento que sejam mais eficazes e
economicamente viáveis na remoção dos contaminantes gerados nos seus processos produtivos,
e assim adequar seus efluentes aos padrões de lançamento estabelecidos na legislação.
As estações de tratamento de efluentes (ETE) das IPC, na sua grande maioria, são
constituídas por uma etapa de clarificação primária, seguida pelo tratamento secundário,
geralmente reatores biológicos, os quais são insuficientes para degradar alguns compostos
recalcitrantes, pois tais compostos são resistentes à degradação biológica. (LAGE et al., s/a).
Com a preocupação das IPC em lançarem seus efluentes de maneira que não prejudique
negativamente o meio ambiente, cresce a demanda por novas tecnologias de tratamento. Dentre
elas podemos citar o processo de separação por membranas (PMS) e os processos oxidativos
avançados (POA), que caracterizam-se como alternativas promissoras quanto a remoção de
poluentes presentes no efluente das IPC.
A tecnologia de filtração com membranas já tem sido empregada há alguns anos para
tratar diversos tipos de efluentes e também para o tratamento de águas para o abastecimento
público (REYES, 2013). A filtração por membranas é dividida em quatro classes: microfiltração
(MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose reversa (OR) (MULDER, 1996).
Na indústria de papel e celulose, a tecnologia de membranas filtrantes tem sido cada vez
mais estudada e aplicada para o tratamento de efluente gerado nesse setor. Isso ocorre devido a
suas inúmeras vantagens, como sua eficiência na remoção de poluentes, baixo requisito de área,
facilidade de automação e operação, são modulares e flexíveis à alteração de escala (SAKURAI
et al., 2017).
Além dos fatores positivos no tratamento de efluente através das membranas filtrantes
pode-se citar algumas desvantagens como: a necessidade de pré-tratamento do efluente bruto,
tratamento do concentrado gerado e a queda do fluxo do permeado ao longo do tempo de
operação devido a colmatação das membranas, reduzindo sua vida útil e sendo necessário sua
substituição aproximadamente a cada 5 anos (RIBEIRO, 2012; SAKURAI et al., 2017).
Já os POA têm se destacado por sua eficiência na remoção de diversos componentes
orgânicos, como por exemplo os fenólicos clorados, tendo a capacidade de convertê-los
completamente em CO2 ou oxidá-los parcialmente (CASERO et al., 1996; GHALY et al., 2001;
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KATSUMATA et al., 2004; PERA-TITUS et al., 2004). Os POA são definidos como processos
baseados na geração dos radicais hidroxila (•OH) (GLAZE, KANG e CHAPIN, 1987).
Várias pesquisas utilizando os radicais hidroxila estão sendo realizadas com intuito de
encontrar alternativas para o tratamento de efluentes industriais. Dentre os tratamentos
estudados, geralmente utiliza-se o ozônio, peróxido de hidrogênio, fotocatálise e o reagente
Fenton ou ainda a combinação de algum desses processos citados (SILVA, 2007).
Os POA são considerados como tecnologias promissoras para o tratamento de diversos
poluentes orgânicos além de apresentarem inúmeras vantagens, como mineralização do
poluente, degradação de compostos refratários, alto poder oxidante, geralmente não precisam
de pós-tratamento e/ou disposição final, entre outros fatores positivos (TAMBOSI, 2005).
Desta forma, a proposta do presente estudo teve como objetivo avaliar dois efluentes
finais de duas empresas de papel e celulose distintas testando diferentes tecnologias de póstratamento. Para o efluente da Empresa 1 foi avaliado se o emprego do processo de separação
por membranas de microfiltração e ultrafiltração é eficiente como pós-tratamento. E para o
efluente da Empresa 2 foram avaliados se os processos oxidativos avançados foto-Fenton e
UV/H2O2 são alternativas eficientes como pós-tratamento.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
A pesquisa teve como objetivo avaliar o tratamento de dois efluentes finais de duas
empresas de papel e celulose distintas. Para o efluente da Indústria I foi avaliado se o emprego
do processo de separação por membranas de microfiltração e ultrafiltração é uma alternativa
eficiente como pós-tratamento. Enquanto para o efluente da Indústria II foi avaliado se os
processos oxidativos avançados do tipo foto-Fenton e UV/H2O2 são eficientes no póstratamento do efluente de uma indústria de papel.

2.2 Objetivos Específicos
•

Avaliar a eficiência da microfiltração e ultrafiltração como pós-tratamento para o efluente
da Empresa 1 quanto à remoção de DQO, cor, fenol e redução da área espectral (200 –
800nm);

•

Comparar a eficiência da membrana de microfiltração em relação à ultrafiltração;

•

Avaliar a eficiência dos processos foto-Fenton e UV/H2O2 como pós-tratamento para o
efluente da Empresa 2 quanto à remoção de DQO, cor, fenol e redução da área espectral
(200 – 800nm).

•

Comparar a eficiência do processo foto-Fenton em relação ao processo UV/H2O2.
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3. REVISÃO DE LITERATURA
3.1 Indústria de papel e celulose
A indústria brasileira de base florestal possui uma grande importância para a economia
nacional como também para a economia mundial, pois o Brasil destaca-se por apresentar a
maior produtividade florestal (volume produzido de madeira/ano) e conta com a menor rotação
(tempo entre o plantio e a colheita) do mundo (IBÁ, 2017).
Em 2016, o país liderou o ranking mundial de produtividade florestal. A produtividade
média dos plantios de eucalipto e pinus foram de 35,7 m³/ha.ano e 30,5 m³/ha.ano,
respectivamente. O setor brasileiro possui esses altos índices de produção devido as condições
de clima e solo e aos investimentos em pesquisas para perfeiçoar o manejo florestal (IBÁ,
2017).
De acordo com os dados de IBÁ (2017) o Brasil produziu mais de 18,8 milhões de
toneladas de celulose em 2016, com um crescimento superior de 8,1% em relação ao de 2015.
Do total produzido cerca de 69% foi destinado à exportação, apresentando um acréscimo de
8,6% em relação ao exportado em 2015. A produção de papel atingiu cerca de 10,3 milhões de
toneladas, mesmo com decréscimo de 0,2% comparado ao ano de 2015, o Brasil subiu uma
posição no ranking dos maiores produtores de papel (IBÁ, 2017).
Como visto, o Brasil está em posição de destaque mundial no que se refere ao setor de
papel e celulose, pois possui alta competitividade na produção devido as condições climáticas
favoráveis e investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor (SINPACEL, 2016).
A principal matéria-prima utilizada pelas IPC para a produção de papel e celulose é a
madeira, proveniente principalmente das espécies de pinus e eucalipto. Essas espécies foram
introduzidas no Brasil devido a diminuição das espécies nativas e por seu crescimento ser de
três a quatro vezes mais rápido que em seus países de origem (KLOCK, ANDRADE e
HERNADEZ, 2013).
As fibras da madeira diferem em comprimento, largura e espessura da parede celular,
essas características variam entre espécies e até mesmo entre indivíduos da mesma espécie.
Dessa forma, as árvores fornecedoras de madeira dividem-se em duas classes mais empregadas
pela indústria: coníferas (fibras longas) e folhosas (fibras curtas) (PEPE, 2011). A fibra de
celulose gera celulose de fibra curta que possui de 0,5 a 2 milímetros de comprimento e é
encontrada na madeira do eucalipto. Na madeira do pinus, encontra-se a fibra de celulose de
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fibra longa que apresenta comprimento entre 2 a 5 milímetros. Cada tipo de fibra é indicada
para a produção de diferentes produtos, como por exemplo as fibras curtas são indicadas para
a produção de papéis de impressão, de escrever e fins sanitários, já as fibras longas são ideais
para a fabricação de papéis mais resistentes, como os de embalagens (IBÁ, 2017).
Os principais constituintes da madeira são a celulose, hemicelulose, lignina e extrativos.
A celulose compõe de 40 a 45% do peso seco da madeira, as hemiceluloses de 20 a 30%, a
lignina de 20 a 33% e os extrativos de 3 a 5% (MOMENTI, 2006; ZUNINO, 2006).
A celulose pode ser definida como um polímero linear formado por ligações de
moléculas β-d-glicose. As ligações entre essas moléculas são as principais responsáveis da
formação da parede celular vegetal e pela sua rigidez. Diferentemente da celulose, as
hemiceluloses são compostas por várias unidades de diferentes carboidratos, formando cadeias
poliméricas ramificadas e curtas de glicose e com baixo peso molecular. As hemiceluloses
preenchem e dão suporte as paredes celulares das plantas (MOMENTI, 2006; ZUNINO, 2006).
A lignina possui uma estrutura aromática formada por moléculas de fenilpropano e sua
principal função consiste em reforçar a estrutura da madeira. Sua estrutura pode ser quebrada
em unidades moleculares menores através dos processos de polpação química e
branqueamento. Os extrativos correspondem cerca de 3 a 5% da parte mole da madeira, e são
constituídos por uma variedade de compostos, como por exemplo, hormônios vegetais, resinas
e ácidos graxos. Tais compostos auxiliam no crescimento e trazem maior resistência a doenças.
Essas substâncias são responsáveis pela toxicidade encontrada nos efluentes de papel e celulose,
causando grandes impactos à biota aquática (MOMENTI, 2006; ZUNINO, 2006;
CARVALHO, 2005).
Os efluentes das IPC certamente irão apresentam na sua composição parte dos quatro
compostos apresentados acima, assim como também outros que serão gerados durante o
processo de fabricação, como, por exemplo, os organoclorados.

3.1.2 Impactos ambientais relacionados à indústria de papel e celulose

Além da importância imprescindível no desenvolvimento da economia brasileira, as
indústrias de papel e celulose podem causar contaminação ao meio ambiente, através de seus
rejeitos gasosos, efluentes líquidos e resíduos sólidos (TAMBOSI, 2005).

6

Atualmente, o setor de papel e celulose tem-se comprometido ainda mais com a questão
ambiental, visto que é uma variável relevante aos negócios dentro de um mercado cada vez
mais competitivo. Com isso, as IPC procuram atender as exigências legais designadas a
proteção do meio ambiente (MIELI, 2007).
Dentre os diversos impactos que o setor pode causar no meio ambiente o grande
consumo de água é um dos aspectos mais importantes na questão ambiental, não apenas pela
retirada da água dos recursos hídricos, mas também devido ao volume consumido estar
diretamente associado com a geração de águas residuárias no processo. O alto consumo de água
pode variar de uma fábrica para outra, mas estima-se que o volume de água por tonelada de
polpa produzida seja cerca de 60 m³/t o qual está diretamente relacionado com a geração de
águas residuárias (VIRKUTYTE, 2017). Com a finalidade de diminuir esses efluentes, algumas
IPC que possuem plantas mais modernas buscam através de novas tecnologias e práticas
operacionais o fechamento de circuito através da recirculação da água (CETESB, 2008).
As IPC ocupam o terceiro lugar entre as indústrias que mais geram efluentes líquidos,
atrás apenas das de metais primários e produtos químicos (GÖNDER; ARAYICI; BARLAS,
2011). Devido à grande quantidade de água utilizada no processo produtivo, consequentemente
ocorre a geração de grandes volumes de efluentes que devem ser tratados corretamente a fim
de serem lançados em corpos hídricos receptores com o mínimo de impacto possível (NEVES,
2017).
Visto que a água é utilizada em diversas fases do processo produtivo na IPC, como por
exemplo: na lavagem de toras e cavacos, polpação, branqueamento, meio de transporte para
fibras, sistemas de resfriamento, limpeza, refeitórios, sanitários, entre outros (POKHREL;
VIRARAGHAVAN, 2004). Ao passar por todas essas etapas a água torna-se uma fonte de
poluição, devido a presença de várias substâncias potencialmente poluentes e perigosas para o
meio ambiente.
Segundo Pokhrel e Viraraghavan (2004), as características físico-químicas dos efluentes
gerados nas IPC dependem do tipo de processo produtivo realizado, da madeira, das tecnologias
aplicadas, dentre outras variáveis.
Como mencionado acima, as características dos efluentes podem variar de uma IPC para
outra. Geralmente, os efluentes das IPC caracterizam-se pelos elevados teores de matéria
orgânica no que diz respeito a DQO (demanda química de oxigênio) e a DBO (demanda
biológica de oxigênio), cor, turbidez e sólidos suspensos. Podem estar presentes também outros
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poluentes como os tensoativos, compostos organoclorados (AOX), ácidos graxos, taninos,
resinas ácidas, compostos sulfurados, soda cáustica, lignina, metais pesados entre outros.
(CETESB, 2008; TAMBOSI, 2005).
Em geral, os parâmetros utilizados para o controle ambiental; da carga orgânica
poluidora do efluente são: DQO, DBO, lignina, cor, sólidos suspensos totais, clorofenóis,
dioxinas e AOX (SPRINGER, 2011; RUAS, 2008). Esses parâmetros encontram-se nas
principais normas e legislações brasileiras.
No Brasil, a Resolução nº 430 de 2011 do Conselho Nacional de Meio Ambiente
(CONAMA) estabelece sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, onde altera e
complementa a Resolução nº 357 de 2005 (CONAMA, 2011). Com base nessas resoluções e
ainda em legislações estaduais e municipais, as IPC devem atender os padrões estabelecidos
em lei e enquadrar seus efluentes a fim de lançá-los corretamente ao meio ambiente.

3.1.1

Tratamento dos efluentes da indústria de papel e celulose

Em razão dos grandes impactos ambientais que o efluente do setor de papel e celulose
pode causar devido ao seu potencial poluidor, é imprescindível que o seu tratamento seja
realizado de maneira satisfatória atendendo as legislações pertinentes ao seu lançamento.
Para a escolha mais adequada do tratamento de efluentes, deve-se levar em consideração
as características físico-químicas, o grau de tratamento pretendido e os custos operacionais do
processo definido (KURITZA, 2012).
As estações de tratamento de efluentes (ETE) das IPC, geralmente são compostas por
tratamento preliminar, tratamento primário e tratamento secundário, e em alguns casos para
garantir uma melhoria na qualidade final do efluente utiliza-se o tratamento terciário.
De acordo com Mieli (2007) o tratamento preliminar tem como principal objetivo a
remoção dos sólidos grosseiros. Nas IPC são utilizados dois tipos de tratamento preliminar,
sendo eles o resfriamento do efluente e a remoção dos sólidos grosseiros. O resfriamento dos
efluentes se faz necessário quando sua temperatura está acima de 45ºC, para que o tratamento
biológico não seja afetado a temperatura ideal deve estar em torno de 35ºC. E para a remoção
de sólidos grosseiros são utilizadas as caixas de areia e sistemas de gradeamento, a fim de
proteger as bombas e canalizações das unidades posteriores da ETE.
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Segundo Von Sperling (2005), o tratamento primário através de processos físicoquímicos (sedimentação ou flotação) promove a clarificação do efluente e a remoção de sólidos
em suspensão.
O tratamento secundário visa a redução da carga orgânica solúvel através de processos
biológicos. Os processos biológicos aeróbios mais utilizados são as lagoas aeradas e os lodos
ativados. O tratamento anaeróbio não é aconselhado pela complexa composição dos efluentes
das IPC que são capazes de inibir a ação de degradação das bactérias devido a presença de
enxofre.
Fontainer et al. (2006) afirmam que o tratamento secundário reduz cerca de 73% a 99%
de DBO e 50 a 92% de DQO, porém o autor observa que pode-se encontrar compostos
recalcitrantes, matéria orgânica e coloração ainda elevada, sendo necessário que o efluente da
IPC seja submetido ao tratamento terciário com o intuito de atender os restritivos padrões de
lançamento e visando o reúso.
Uma vez que o tratamento secundário é ineficiente para remoção de alguns compostos,
o tratamento terciário possui a finalidade de remover os componentes tóxicos e não
biodegradáveis (NEVES, 2014).
Dentre os processos de tratamento terciário mais utilizados no tratamento de efluentes
das IPC, destacam-se: processos de separação por membrana (PSM), coagulação, absorção por
carvão ativado, processos oxidativos avançados (POA), eletrocoagulação, flotação, cloração ou
ozonização, processos de absorção química, troca iônica e osmose reversa (NEVES, 2017;
FOLLMANN 2017; CABRAL, 2016).

3.2 Processo de separação por membranas filtrantes

Os processos de separação por membranas (PSM) nos últimos anos vêm ganhando
destaque como um tratamento viável e seguro. A membrana pode ser definida como uma
barreira física seletiva capaz de conter partículas que sejam maiores que os seus poros durante
a passagem de uma solução e permitir que partículas menores atravessem a membrana. Deste
modo, a membrana pode rejeitar os contaminantes de um efluente possibilitando seu tratamento,
possui a capacidade de extrair o componente de uma massa líquida e assim retirar o poluente
presente (JUDD, 2006).
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Relata-se que as membranas já são empregadas há décadas, porém a tecnologia ganhou
maior destaque nos últimos 50 anos, principalmente em ramos industriais (REIF, 2006). De
acordo com Nuortila-Jokinen e Nytrom (1996), as membranas vêm sendo aplicadas em diversas
áreas, como por exemplo, na produção de alimentos, na indústria automotiva, na medicina, no
tratamento de água e tratamento de efluentes. Para as ETE das IPC, as membranas tornaram-se
de grande valia, pois permitem um tratamento compacto, com baixo consumo de energia e
possibilidade de produzir água de reuso (WALLBERG; JÖNSSON; WIMMERSTEDT, 2003;
NEVES, 2014).
Nos processos de separação por membranas o efluente a ser tratado não sofre
modificações químicas ou biológicas durante a filtração, ocorre apenas a separação de
materiais. Para que ocorra a filtração é necessário que forças externas atuem sobre a membrana
como pressão, sucção (pressão negativa) ou potencial elétrico (SCHNEIDER e TSUTIYA,
2001).
Desta maneira, o composto seletivamente retido pela membrana é chamado de
concentrado, quanto ao composto que é capaz de atravessar a membrana, que recebe o nome de
permeado (KURITZA, 2012; VENKATESAN e WANKAT, 2011). O processo de separação
por membranas pode ser observado na Figura 1.

Figura 1–Representação ilustrativa do processo de separação por membranas
Fonte: Ribeiro (2012)
A avaliação do desempenho dos PSM pode ser determinada através dos parâmetros: do
fluxo que atravessa a membrana e a seletividade da membrana. O fluxo de permeado é definido
pelo volume de fluido que atravessa uma unidade de área de membrana por unidade de tempo
(NEVES, 2014) de acordo com a Equação 1. A seletividade da membrana pode ser expressada
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pelos parâmetros: retenção do soluto, onde é utilizado para soluções líquidas compostas de
solvente e soluto; e/ou fator de separação, usado para a mistura de gases ou mistura de líquidos
orgânicos (METCALF e EDDY, 2003).

(Eq. 1)
Em que:
J = Fluxo (L.m-2.h-1);
Q = Vazão (L.h-1);
A = Área de filtração da membrana (m²).
Através do fluxo de permeado, geralmente expresso por L. m-2.h-1, é possível comparar
a permeabilidade de membranas que possuem áreas distintas (BASSETI, 2002).

3.2.1

Características da membrana

As características das membranas variam de acordo com os tamanhos dos seus poros ou
pelas particularidades físico-químicas do material que a constitui. Sendo assim, é importante
conhecer suas características específicas para definir sua melhor aplicação e eficiência no
processo de separação. (HABERT, BORGES e NOBREGA 2006; NEVES, 2014).
As membranas, no que diz respeito à sua composição, dois tipos de materiais são
utilizados para a sua produção: materiais orgânicos (polímeros) e inorgânicos (cerâmicas,
carvão, vidro, metais). As membranas inorgânicas possuem maior vida útil e facilidade de
limpeza quando comparadas às orgânicas, porém seu custo é mais elevado. (PROVENZI, 2005;
HABERT, BORGES e NOBREGA, 2006).
Através do material que as constituem (orgânico e inorgânico) e a partir do seu diâmetro,
as membranas são divididas em três classes: simétricas ou isotrópicas (primeira geração),
assimétricas ou anisotrópicas (segunda geração) e compostas (terceira geração) (FOLLMANN,
2017).
Na Figura 2, pode-se observar que as membranas podem ser classificadas em duas
classes, no que diz respeito a sua morfologia: membranas densas e membranas porosas. No caso
de membranas densas, a membrana não possui poros na sua superfície e o material que
compõem a membrana combinado a outros fatores é o que determina a eficiência do processo,
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ocorre principalmente em sistemas de osmose reversa (OR) e nanofiltração (NF). Para as
membranas porosas, a separação ocorre pelo tamanho e distribuição dos poros, isso significa
que é a seletividade da membrana que estabelece o desempenho da filtração, como nos sistemas
de microfiltração (MF) e ultrafiltração (UF) (HABERT et al., 2006).

Figura 2 -Processos de separação em membranas porosas e densas.
Fonte: Adaptado de Habert et al., 2006.
Os PSM podem ser divididos de acordo com a seletividade da membrana, a qual é
definida pelo diâmetro dos poros. De acordo com a porosidade, as membranas são classificadas
quatro grandes grupos de membranas: microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração
(NF) e osmose reversa (OR) (PUCCA, 2010; SCHNEIDER e TSUTIYA, 2001).
Na Tabela 1, pode-se observar as principais características dos PMS.
Tabela 1- Características gerais dos processos de separação por membranas.
Processo de
separação

Microfiltração

Ultrafiltração

Força motriz
utilizada
Diferença de
pressão hidráulica
ou vácuo em
tanques abertos
Diferença de
pressão hidráulica
ou vácuo em
tanques abertos

Nanofiltração

Diferença de
pressão hidráulica
em vasos fechados

Osmose
Reversa

Diferença de
pressão hidráulica
em vasos fechados

Mecanismo de
separação típico

Diâmetro do poro
(µm) ou capacidade

Faixa de
variação (µm)

Retenção

Macroporos
(>50 nm)

0,07 - 2,0

Retenção

Mesoporos
(2 - 50 nm)

0,08 - 0,2

Microporos
(< 2 nm)

0,0009 - 0,01

Densa
(< 2 nm)

0,0001 - 0,002

Retenção +
solubilização +
difusão +
exclusão
Solubilização/
difusão +
exclusão

Fonte: adaptado de Metcalf e Eddy (2015)
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Os contaminantes que serão retidos e quais serão capazes de permear a membrana, estão
relacionados com a seletividade da membrana, isto é, com o tamanho e a distribuição dos poros
(HABERT, et. al, 2006).
Entre os PSM citados acima, a microfiltração (MF) e ultrafiltração (UF) são mais
empregadas para os sistemas de tratamento de efluentes, devido sua eficiência na remoção de
material particulado e microrganismos. Como as membranas de microfiltração e ultrafiltração
foram empregadas nessa pesquisa, as mesmas serão brevemente abordadas.
De acordo com Metcalf e Eddy (2015), as membranas de microfiltração atualmente são
muito utilizadas para o tratamento de efluentes biológicos. Já no que diz respeito ao tratamento
avançado de efluentes, a MF é utilizada para substituir os filtros granulares, visando remover
sólidos em suspensão residuais, reduzir a turbidez e a concentração de microrganismos a fim
de ser empregada como pré-tratamento para o sistema de osmose reversa.
Os sistemas de ultrafiltração possuem maior capacidade de separação, com isso são
empregados para a remoção de substância orgânicas dissolvidas com massa molecular elevada
(matéria orgânica, proteínas, carboidratos e outros compostos orgânicos), porém não são
capazes de remover açúcares e sais dissolvidos. A UF é comumente utilizada em aplicações
industriais como para as operações de lavagem de componentes ou usos mais restritivos
(METCALF e EDDY, 2015).

3.2.2

Configuração da membrana

O desempenho total do processo depende da configuração da membrana, ou seja, de
acordo com sua geometria e a forma de como o sistema é estabelecido e montado em relação
ao fluxo da água (SCOTT, 1995; JUDD, 2006). De acordo com o tipo de configuração das
membranas, elas podem ser classificadas como: fibra oca, enroladas em espiral, tubulares e
folha plana (SCOTT, 1995; XIAO et al., 2014; TUMMONS et al., 2016).
Segundo Pucca (2010), qualquer um dos tipos de configurações possui características
específicas com vantagens e desvantagens, sua escolha está relacionada com: o tipo de
aplicação, custos de implantação e operação, espaço disponível, aspectos de escoamentos,
facilidades de limpeza, entre outros.
Na Tabela 2 são apresentadas as principais diferenças entre as configurações de
membrana.
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Tabela 2 - Principais características dos módulos de membrana.
Geometria
da
membrana

Densidade de
empacotamento
(m2/m3)

Tubular

20 a 30

Folha Plana

400 a 600

Espiral

800 a 1000

Fibra Oca

300 a 4000

Vantagens

Desvantagens

Tolera
alimentação com
Elevados requisitos energéticos,
alta concentração
elevado custo de capital, demandas
de sólidos e
elevadas áreas
fluidos viscosos
Aplicável a vários
tipos de
membranas, pode
Problemas de vedação e elevado custo
ser lavado ex-situ,
baixo requisito
energético
Compacto,
aplicável a vários
tipos de
Não permite retrolavagem
membranas,
disponível em
diversos tamanhos
Elevada tendência de colmatação,
Compacto, baixo inadequado para fluidos viscosos, são
custo capital,
intercambiáveis, ou seja, módulos de
permite
diferentes fabricantes não podem ser
retrolavagem
utilizados de forma conjunta num
mesmo sistema de tratamento

Fonte: Neves (2017)

Nessa pesquisa o módulo empregado foi do tipo fibra oca, desta forma o mesmo será
descrito mais detalhadamente.
O sistema de fibra oca é constituído por uma membrana tubular oca, a alimentação é
realizada na parte externa das fibras e o permeado é coletado internamente ao longo das fibras
ocas (SCOTT, 1995). Segundo Judd (2006), quando comparado com outras configurações de
membrana, o design de fibras ocas apresenta um custo relativamente baixo.
As fibras ocas são bastante utilizadas nos processos de diálises, osmose inversa e
permeação de gases, e em escala industrial são empregadas em módulos de microfiltração e
ultrafiltração. O módulo de fibras ocas apresenta algumas vantagens, como: seu custo
relativamente baixo quando comparado aos outros módulos, possui elevada densidade de
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empacotamento (4000 m²/m³) resultando numa maior produção de permeado, alta resistência
mecânica (DIAS, 2011; JUDD, 2006).
Na Figura 3 são apresentadas fotografias dos modelos das membranas tipo fibras oca.

Figura 3 -Fotografia de fibras ocas
Fonte: Neves (2014)
O diâmetro interno das fibras poder variar de 25 μm a 2mm e o número e a posição das
fibras ocas por módulo variam de acordo com o fabricante.

3.2.3

Tipos de filtração

A separação do líquido nas membranas pode realizar-se geralmente por dois modos de
operação: dead-end ou cross-flow. Como exemplificado na Figura 4 (JUDD, 2006).

Figura 4- Representação de filtração dead-end e cross-flow
Fonte: Habert et al., (2006)
No modo da filtração frontal e/ou convencional, também chamada de dead-end, o fluxo
de alimentação escoa perpendicularmente à superfície da membrana (HABERT et al., 2006).
Nesse modo de filtração ocorre um acúmulo de partículas, formando uma camada polarizada,
15

pois as partículas filtradas se acumulam na superfície da membrana (CHERYAN, 1996). A
medida que a espessura da camada polarizada aumenta provoca a queda da taxa de permeação
do fluido, visto que as partículas ficam retidas próximas a superfície da membrana geram um
aumento na resistência para a transferência de massa líquida (DOMINGUES, 2011).
Nos equipamentos que operam na filtração tangencial, conhecido como cross-flow, a
alimentação ocorre de forma paralela à superfície da membrana, dando origem a saída do
concentrado e do permeado. A alimentação realizada de modo tangencial minimiza o acúmulo
de partículas sobre a superfície da membrana, mas ainda ocorre o decréscimo contínuo do fluxo
ao longo do tempo, isso deve-se a colmatação (SILVA, 2009; SCOTT, 1995; VIANA, 2004;
MAESTRI, 2007).

3.2.4

Colmatação das membranas

Uma das principais desvantagens causada nos PSM é a queda contínua do fluxo do
permeado devido ao acúmulo de materiais na superfície da membrana que leva o aumento da
resistência ao fluxo. Esse acúmulo de partículas que leva a queda do fluxo, está relacionado
com os fenômenos de polarização de concentração e a colmatação (FOLLMANN, 2017)
A camada de polarização caracteriza-se pela concentração de soluto na interface
membrana até a solução. A partir disso, forma-se um movimento difusivo do soluto em direção
ao meio da solução, dessa forma um perfil de concentração deste soluto é estabelecido na região
de interface membrana/solução (DAL-CIN et al., 1996; FOLLMANN, 2017).
A colmatação ocorre através de mecanismos de deposição de sólidos, coloides e solutos
sobre e/ou no interior dos poros da membrana. A colmatação afeta a permeabilidade e vida útil
das membranas, necessidade de pré-tratamento e limpeza (VIDAL, 2006; SALAHI et al.,
2015). Para Vidal (2006) e Salahi et al. (2015) os principais tipos de mecanismos que as
partículas de depositam nas membranas são:
a) Bloqueio completo do poro: ocorre quando as partículas se depositam ao longo de
toda área do poro, ocasionando o bloqueio completo dos poros. O fluxo iguala-se a
zero quando a área da membrana está completamente tomada (PEIG, 2011).
b) Bloqueio interno do poro: verifica-se a diminuição dos poros, isso deve-se as
interações físico-químicas das moléculas de tamanho menor que os poros da
membrana, estreitando assim o canal do poro. As partículas acumulam-se no interior
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dos poros reduzindo o volume disponível. O fluxo é proporcional ao volume
disponível.
c) Bloqueio parcial do poro: ocorre quando as partículas do fluido não possuem a
tendência de colmatar um poro, mas podem permanecer fixadas na superfície
“inativa” da membrana.
d) Formação de torta: caracterizada pelo aumento da sedimentação de sólidos sobre a
superfície da membrana, formando uma camada chamada de torta. Esse mecanismo
de colmatação ocorre devido as partículas do afluente serem maiores que os poros
da membrana. O material acumulado não tem influência sobre os poros ou redução
da área dos mesmos (PEIG, 2011).

Figura 5 -Mecanismos de colmatação das membranas: (a) bloqueio completo do poro; (b)
bloqueio interno do poro; (c) bloqueio parcial do poro; (d) formação de torta.
Fonte: Adaptado de Sahali et al., (2011)
O fenômeno da colmatação, também conhecido como fouling, traz inúmeras
desvantagens para os sistemas de filtração, dentre eles pode-se citar: diminuição do
desempenho dos PSM, redução do fluxo, formação de torta sobre os poros, biodegradação dos
materiais constituintes das membranas, aumento da frequência de limpeza química, redução da
vida útil das membranas e maior demanda de energia (KURNIAWAN et al., 2006; SEIDEL,
2002).
A colmatação pode ser um fenômeno reversível ou irreversível. Quando reversível, ao
término da operação através de técnicas de limpeza físicas como retrolavagem ou relaxamento,
a permeabilidade da membrana é recuperada. No entanto, quando ocorre a interação das
partículas da alimentação com a membrana, a colmatação pode ser irreversível (PEIG, 2011).
Nesse caso, o fluxo não pode ser recuperado por meios físicos, sendo necessária a realização
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da limpeza química para se alcançar a recuperação parcial ou total do permeado (ALMEIDA,
2002).

3.2.5

Métodos de limpeza

O procedimento de limpeza das membranas é de extrema importância para os PSM, pois
visa controlar e reduzir a colmatação e assim ampliar a vida útil das membranas (RUIGOMÉZ
et al., 2016).
Existem diversas técnicas para minimizar a colmatação, estas são divididas em métodos
indiretos e diretos. Para os métodos indiretos destacam-se o pré-tratamento químico, tratamento
da superfície da membrana e seleção de condições ótimas de operação. Com relação aos
métodos diretos, podemos citar a limpeza hidráulica ou química periódica, limpeza mecânica
periódica, retrolavagem, uso de promotores de turbulência, uso de partículas abrasivas,
membranas vibratórias, lâmina rotatória na superfície da membrana e uso ultra-som (NEVES,
2014).
Dentre os métodos indiretos, o pré-tratamento de efluentes e limpeza química deve estar
periodicamente incluída na operação do sistema de membrana como uma forma de prevenção
contra a possibilidade de colmatação (LAUTENSCHLAGER et al. 2009).
Segundo Cheyran (1996,) alguns materiais podem ser removidos através de métodos de
limpeza físicos e outros por métodos químicos.

3.2.6

Aplicação de PSM no tratamento de efluentes de indústria de papel e/ou
celulose

Com as leis ambientais cada vez mais restritivas para as empresas diminuírem suas
cargas poluidoras, as indústrias estão cada vez mais buscando melhorar o tratamento de seus
efluentes gerados no processo produtivo. Com isso, várias pesquisas estão sendo realizadas com
objetivo de otimizar o tratamento de efluentes industriais.
Dentro desse contexto, a aplicação de PSM tem se destacado como uma alternativa para
o tratamento de efluente de IPC, devido ao eficiente tratamento que permite o descarte correto
dos efluentes nos corpos hídricos atendendo a restritos padrões de lançamento (GÖNDER;
ARAYICI; BARLAS, 2011; MANTTARI et al., 2008).
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Rosa e Pinho (1995), avaliaram a aplicação da UF no tratamento de efluente proveniente
da etapa de branqueamento de uma IPC. Obtiveram resultados significativos na remoção de cor
(92%), COT (69%) e AOX (72%).
Almeida (2002), obteve remoção de 83% de DQO e até 92% de turbidez na aplicação
de UF no tratamento de efluente do branqueamento de uma IPC.
Mänttäri, Pihlajamäki e Nyström (2002) compararam o uso da MF e UF como prétratamento de NF no efluente final de IPC, os autores obtiveram bons resultados removendo
praticamente toda a cor e compostos orgânicos do permeado final.
Oliveira (2003), avaliou a aplicação de UF na reciclagem de água para uma IPC e
alcançou remoção de 95% de turbidez.
Amaral et al. (2013) estudaram a aplicação de MF para a recuperação de fibras do
efluente do branqueamento e atingiram 99% de recuperação.
Neves (2014), avaliou a aplicação de MF e UF como pós-tratamento de uma IPC e
otimizou as condições operacionais ideais. Para a UF obteve remoção de 84% de cor, 84,3% de
DQO, 99% de turbidez, 82,5% de lignina e redução de 73,6% da absorbância no comprimento
de onda de 254nm. Já para a MF, as remoções foram de 75% de cor, 80% de DQO, 99% de
turbidez, 76,5% de lignina e redução de 56,44% da absorbância 254nm.
Cabral (2016), estudou a aplicação de MF e UF, para a UF obteve remoção de 82,75%
de DQO, quanto para MF 78,26%, remoção 97% de cor e aproximadamente 99% de turbidez
para ambas membranas testadas.
Follmann (2017), estudou o emprego da UF como pós-tratamento de um efluente de
IPC, e obteve remoção de 43,9% de cor, 93,7% de turbidez, 66,1% de DQO, 27,5% de fenol e
redução de 32,2% no comprimento de onda 254nm.
Gavino (2016), avaliou a aplicação de UF como tratamento avançado de efluente de
IPC, testou os ensaios sem e com retrolavagem, obtendo remoção de 89,7% e 91,8% de cor,
99,4% e 98,9% de turbidez, 88,2% e 88,9% de DQO, respectivamente.
No Brasil, as tecnologias de MF e UF ainda são consideradas recentes, existem poucas
aplicações em escala real, a maioria das pesquisas está em fase de laboratório. A tendência é
que com o tempo, as pesquisas realizadas nessa área possam possibilitar a implantação dessa
tecnologia em ETE municipais e operações industriais. Pois de acordo com os resultados dos
estudos supracitados a tecnologia das membranas filtrantes demonstram satisfatória eficiência
no tratamento do efluente proveniente de IPC.
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Dentre as tecnologias avançadas de tratamento de efluentes também destacam-se os
processos oxidativos avançados que serão descritos detalhadamente.

3.3 Processos oxidativos avançados
Como visto anteriormente, muitas vezes a maioria das ETE das IPC não possuem um
sistema de tratamento que seja eficiente na remoção de poluentes persistentes. Com isso, temse desenvolvido novas tecnologias avançadas de tratamento a fim de mineralizar esses
compostos e melhorar a qualidade final do efluente.
Dentre os tratamentos avançados, destacam-se os Processos Oxidativos Avançados
(POA) pois são considerados um dos mais promissores, por promoverem a degradação total de
contaminantes recalcitrantes (OLLIS, 2000; HUANG; DONG; TANG 1993; BELTRÁN;
ENCINAR; GONZÁLEZ, 1997; GOGATE; PANDIT, 2004).
Os POA caracterizam-se por serem processos que possuem a capacidade de alterar a
estrutura química dos poluentes (MOMENTI, 2006). Para Glaze, Kang e Chapin (1987) os POA
são definidos como processos que resultam principalmente na geração dos radicais hidroxila
(•OH). O radical pode ser formado através de processos fotoquímicos ou outras formas de
energia e caracteriza-se pela sua alta eficiência na oxidação da matéria orgânica (MOMENTI,
2006).
O radical hidroxila é altamente reativo sendo responsável pela decomposição de
poluentes orgânicos presentes na solução líquida capaz de transformá-los em compostos menos
complexo (água, sais, ácidos minerais, dióxido de carbono e íons orgânicos), graças ao seu forte
poder de redução (E° = 2,8V) e por apresentar maiores velocidades de reação quando
comparado a outros oxidantes (peróxido de hidrogênio e permanganato de potássio)
(MEDEIROS, 2008;

RIBEIRO et al., 2015; LINDEN; MOHSENI, 2014; NEYENS;

BAEYENS, 2003).
A Tabela 3 apresenta o potencial de redução dos radicais hidroxila e outras espécies
químicas.
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Tabela 3 - Potencial redox
Oxidante
Flúor
Radical hidroxila
Ozônio
Ácido paracético
Peróxido de hidrogênio
Permanganato
Cloro livre
Cloro combinado (cloraminas)
Dióxido de cloro
Oxigênio
Fonte: Adaptado de METCALF e EDDY, (2008).

Potencial Redox (V)
2,87
2,8
2,08
1,78
1,67
1,36
1,27
1,23

A aplicação dos POA pode ser considerada inadequada economicamente quando o
efluente líquido possui uma elevada concentração de poluentes, pois o consumo de oxidantes
eleva-se com o aumento da quantidade de matéria orgânica (MOMENTI, 2006). Portanto,
torna-se viável a utilização do POA quando a concentração de matéria orgânica é menor que
5,0 g/l (ANDREOZZI, 1999).
De acordo com Teixeira e Jardim (2004) os radicais hidroxila gerados através dos POA
podem ser aplicados em efluentes que contenham compostos recalcitrantes transformando-os
em compostos menos perigosos ao meio ambiente e assim permitindo que os efluentes sejam
tratados por meio de processos biológicos. Para garantir a eficiência dos POA, ou seja, a
completa oxidação dos compostos orgânicos biorrefratários é necessário que os radicais
hidroxila sejam gerados de forma contínua e in situ a partir de reações químicas ou fotoquímicas
devida à sua grande instabilidade.
As principais vantagens e desvantagens da aplicação de POA no tratamento de efluente
estão apresentados na Tabela 4.
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Tabela 4 - Vantagens e desvantagens dos processos oxidativos avançados
Vantagens
Desvantagens
Não apenas transferem de fase os poluentes mas
Podem formar subprodutos de reação
transformam quimicamente os compostos.
indesejáveis
Possuem potencial para transformar compostos
Necessitam, em alguns processos, de
refratários em constituintes biodegradáveis.
grandes tempos de retenção.
Usualmente não há geração de lodo
Os custos podem ser elevados.
Proporciona a mineralização completa de alguns
É necessário mão de obra treinada de
contaminantes.
bom nível técnico
Em alguns casos, consomem menos energia que
outros métodos
Fonte: Teixeira e Jardim (2004)
Os radicais hidroxila podem ser gerados através de diversos métodos. Com isso, os POA
são classificados em dois grupos: processos heterogêneos, onde as reações ocorrem com a
presença de catalisadores e os homogêneos em que não existe a necessidade de catalisadores
para haver a reação (MACHULEK et al., 2013; RIBEIRO et al., 2015). A fim de acelerar a
formação de radicais hidroxila e aumentar a velocidade de reação, pode-se empregar irradiação
ultravioleta (UV) ou luz visível (VIS) (NEVES, 2017). A Tabela 5 apresenta os tipos de POA
mais usuais de sistemas homogêneos e heterogêneos, com ou sem a aplicação de irradiação.

Tabela 5 - Tipos de POA
Sistemas
Homogêneos
Heterogêneos
Fonte: Neves (2017)

Com irradiação

Sem irradiação

H2O2/UV
O3/H2O2/UV
Foto-Fenton
Semicodutor sólido/H2O2/UV

O3/H2O2
Fenton
Semicondutor sólido/H2O2

Nessa pesquisa foram estudados os processos foto-Fenton e UV/H2O2, que serão
brevemente apresentados.

3.3.1

Processo Fenton/ Foto-Fenton

A reação Fenton ocorre pela formação dos radicais hidroxila •OH que são gerados pela
interação do H2O2 com íons ferrosos em meio ácido (Equação 2) (PEREZ et al., 2002). A reação

22

leva o nome Fenton por ter sido quem a observou pela primeira vez há mais de um século
(WALLING; KATO, 1971).
Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + •OH + OH(Eq. 2)

Devido a eficiência e a simplicidade, esse processo vem sendo cada vez mais estudado
para o tratamento de efluentes, em virtude de que a reação ocorre à temperatura e pressão
ambientes e pode ser empregado para a oxidação de vários compostos (BRITO; SILVA, 2012;
NOGUEIRA et al., 2007).
Apesar de suas vantagens, o processo Fenton apresenta alguns aspectos negativos, como
por exemplo a operação ótima em pH=3 e a necessidade de quantidades estequiométricas de
Fe+2 em relação ao H2O2 (HSUEH et al., 2005, TIZAOUI; KARODIA; ABUROWAIS, 2009,
OTURAN; AARON, 2014).
Diferentemente do processo Fenton, a reação foto-Fenton ocorre com a presença da
radiação ultravioleta (UV).
O processo conhecido como foto-Fenton (FF) foi descoberto nos anos 80, combinando
os íons ferrosos, peróxido de hidrogênio e radiação (luz solar ou artificial) (PEREZ et al., 2002).
As equações 3 e 4 descrevem o processo:
Fe+2 + H2O2 → Fe+3 + OH- + •OH
(Eq. 3)
Fe+3 + H2O + hv → Fe+2 + OH + H+
(Eq. 4)
A presença da irradiação contribui para a foto-redução do Fe+3 a Fe+2 gerando novos
radicais hidroxila que podem reagir com H2O2 e aumentar a eficiência de degradação de
poluentes orgânicos (PEREZ et al., 2002).
A aplicação dos processos Fenton e foto-Fenton são considerados promissores para o
tratamento de efluentes que contenham na sua composição poluentes recalcitrantes
(PIGNATELLO et al., 2006; LUCAS et al., 2012).
Vale ressaltar que a eficiência dos processos está relacionada a alguns fatores
condicionantes a reação, como: a concentração de peróxido de hidrogênio, concentração de íons
de ferro e o pH. Além disso, a origem do efluente, temperatura e tempo de reação também

23

podem interferir na reação e consequentemente afetar sua eficiência (LIU et al., 2011,
OTURAN; AARON, 2014, ROMERO et al., 2016, BABUPONNUSAMI e MUTHUKUMAR,
2014).
De acordo com Gogate e Pandit (2004) a otimização das condições de operação para o
tratamento de efluentes são:
a) pH: a otimização do pH é necessária para que ocorra a estabilidade dos reagentes
utilizados (NEVES, 2017). Segundo Zhong et al (2009), o pH ótimo geralmente é
próximo a 3,0, pois acima deste ocorre a precipitação do ferro na forma de hidróxido
insolúvel o que afeta diretamente na geração da radical hidroxila. A eficiência de
degradação também é reduzida quando o pH está abaixo de 2,5, pois nessas condições
os radicais hidroxila são produzidos em menor quantidade (GALLARD; LAAT;
LEGUBE, 1999).
b) Concentração de íons de ferro: sabe-se que como relatado em diversos estudos a
velocidade de degradação aumenta quanto maior a concentração de íons ferrosos
(GOGATE e PANDIT, 2004). Porém, quando em excesso os íons ferrosos tornam-se
inutilizáveis, contribuindo para o aumento de sólidos totais dissolvidos no efluente e
assim prejudicando o tratamento (MASOMBOON; RATANATAMSKUL; LU, 2009).
Com isso, para manter o bom desempenho e atingir a eficiência do tratamento é
necessário que ocorra a otimização do reagente.
c) Concentração de peróxido de hidrogênio: a concentração de peróxido de hidrogênio
influencia na eficiência total do processo de degradação. A escolha da dosagem do
oxidante deve ser correta, pois quando em excesso a parte não utilizada de peróxido de
hidrogênio influenciará no aumento de DQO, além disso pode gerar elevadas
quantidades de radicais hidroxila onde esses podem recombinar-se (HO•+•OH →
H2O2), afetando o desempenho e eficiência do processo (LIN; LIN; LEU, 1999; XU et
al., 2014, OLLER; MALATO; SÁNCHEZ-PÉREZ, 2011). E ainda a concentração de
peróxido residual é considerado tóxico para vários micro-organismos (ITO et al., 1998).
Sendo assim, a otimização do processo é de extrema importância, seja para manter a
eficiência de degradação, para diminuir custos com produtos químicos ou ainda para causar
impactos negativos ao meio ambiente.
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3.3.2

Processo UV/H2O2

O processo UV/H2O2 é um dos POA mais antigos e é utilizado de forma eficiente na
remoção de poluentes presentes em águas de abastecimento e efluentes industriais. A forma
combinada do tratamento apresenta alta eficiência de oxidação devido a maior formação de
radicais hidroxila, quando comparada a forma isolada que não apresenta resultados
significativos (TAMBOSI, 2005; NEVES, 2017).
O mecanismo do tratamento UV/H2O2 ocorre pela ação da radiação emitida por
lâmpadas ultravioletas para transformar o H2O2 em radicais hidroxilas como mostra a equação
6.
H2O2 + hv → 2 •OH
(Eq. 5)

Para que ocorra a dissociação do peróxido de hidrogênio, geralmente utiliza-se
lâmpadas UV à vapor de mercúrio de baixa e média pressão, com emissão de 254 nm, já que a
absorção de H2O2 é no máximo de 220 nm (TAMBOSI, 2005; RUAS, 2008).
No decorrer do tratamento, a eficiência do processo UV/H2O2 é controlada através da
dosagem de peróxido de hidrogênio. A eficiência é prejudicada quando ocorre o excesso de
peróxido em altas concentrações de radicais hidroxila, que produz reações competitivas e assim
diminui a taxa de degradação, conforme a Equação 7 (MOMENTI, 2006).
HO• + H2O2 ↔ HOO• + H2O
(Eq. 6)

Para baixas concentrações de H2O2 observa-se que a absorção de UV torna-se irrelevante
e a formação dos radicais hidroxila é afetada, consequentemente ocorre a redução da taxa de
oxidação dos poluentes (MOMENTI, 2006; KOWALSKA et al., 2004).
Vale ressaltar que diferentes fatores podem interferir na aplicação de UV/H2O2 para o
tratamento dos efluentes, tais como: características do efluente (turbidez e teor de sólidos),
dimensões do reator, lâmpada utilizada, pH, dosagens de H2O2, tempo de exposição à radiação
UV, dentre outras (NEVES, 2017).
Com isso, percebe-se a importância da otimização do processo de UV/H2O2 para que se
alcance a sua máxima eficiência de oxidação de poluentes.
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3.3.3

Aplicação de processos oxidativos avançados em efluentes da indústria de papel
e celulose

Nesta seção, apresenta-se um resumo dos principais resultados obtidos de pesquisas que
envolvem a tecnologia de POA no tratamento de efluentes da indústria de papel e celulose.
Catalkaya e Kargi (2007) aplicaram diferentes POA (Fenton, foto-Fenton, H2O2/O3) no
tratamento de efluente final de uma indústria de celulose. A eficiência foi avaliada através dos
parâmetros: carbono orgânico total, cor e AOX. Dentre os tratamentos testados no estudo,
observou-se que o processo foto-Fenton demonstrou-se mais satisfatório pois devido a oxidação
através da luz UV o processo resultou em elevadas remoções de cor (82%), carbono orgânico
total (85%) e AOX (93%). O tempo de reação foi de 5 minutos, o menor tempo entre os
tratamentos e ainda alcançou bons resultado.
Sakurai et al. (2016) avaliaram o emprego de membranas de microfiltração e
ultrafiltração combinadas com o processo FF. O estudo revelou que o processo FF é capaz de
melhorar a qualidade final do efluente adequando-se a restritivos padrões de emissão. Os
experimentos combinados de MF+FF e UF+FF obtiveram remoção de 99,04 e 99,09 % de
turbidez, 95,97 e 82,58% de DQO, 96,43 e 99,49% de cor, respectivamente.
Neves (2017) avaliou o ótimo operacional dos POA: UV/H2O2 e foto-Fenton. Foram
avaliados os efeitos das dosagens de H2O2 e do pH no processo de UV/H2O2 e a dosagem de
Fe+2 e H2O2 para o processo foto-Fenton. A autora concluiu que a dosagem de H2O2 e o pH
foram significativos para o processo UV/H2O2, já os resultados obtidos para o processo fotoFenton demonstraram que apenas o H2O2 influenciou significativamente o tratamento. A
condição operacional ótima encontrada no estudo foi: dosagem de 200 mg/L de H2O2 em pH 8
para o processo UV/H2O2 e para o processo foto-Fenton dosagens de 5 mg/L de Fe+2 e de 200
mg/L de H2O2.
Giroletti et al. (2017) avaliou a aplicação do processo UV/H2O2 como pós-tratamento
de águas residuárias da IPC e obteve remoções de 85 a 92% de DBO5, remoção total da cor,
redução de 98% para compostos aromáticos e remoção de 41 a 83% de turbidez.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Os experimentos e as análises físico-químicas de caracterização do efluente bruto e
tratado foram realizados no Laboratório de Saneamento Ambiental e Qualidade da Água do
Departamento de Engenharia Ambiental (DENAM) da Universidade Estadual do Centro-Oeste
(UNICENTRO – Irati – PR).
A pesquisa foi dividida em duas etapas, denominadas Etapa I e Etapa II. Na Etapa I
estudou-se o processo de separação por membranas de microfiltração e ultrafiltração, avaliando
a eficiência do tratamento. Para a Etapa II, avaliou-se o Processo Oxidativo Avançado do tipo
foto-Fenton e UV/H2O2.

4.1 Efluente I e Efluente II

O Efluente I empregado na Etapa I da pesquisa foi coletado na saída da estação de
tratamento de efluentes (ETE) de uma indústria brasileira de papel e celulose. A estação de
tratamento da Indústria I conta com o sistema de lodos ativados, as amostras de efluente foram
coletadas na saída do decantador secundário.
O Efluente II foi utilizado na Etapa II do estudo, cedido por uma Indústria II que fabrica
papel na região sul do país. Na estação de tratamento da Indústria II está presente o sistema de
lodos ativados, onde a coleta das amostras para foram realizadas na saída da lagoa de polimento.
Os efluentes foram coletados e enviados para o Laboratório de Saneamento Ambiental
e Qualidade de Água, onde ficaram armazenados sob refrigeração e congelados para realização
de ensaios futuros, assim como prevê a norma NBR 9898 (ABNT, 1987).
Para a caracterização das amostras do efluente bruto e do tratado as análises físicoquímicas foram realizadas de acordo com os métodos especificados no Standard Methods for
the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012).
Tabela 6 - Análises e métodos analíticos realizados durante o desenvolvimento do trabalho
Parâmetro
Descrição do método
Princípio do Método
Espectrofotometria
Cor
Standard Methods 2120C (APHA, 2012)
Espectrofotometria
DQO
Standard Methods 5220D (APHA, 2012)
Espectrofotometria
Fenol
Standard Methods 5530B (APHA, 2012)
Standard Methods 4500-H+ B (APHA,
Potenciometria com
pH
2012)
eletrodo combinado
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Além dos parâmetros apresentados na Tabela 6, verificaram-se as mudanças do perfil
espectrofotométrico através da área espectral na região UV/VIS no comprimento de onda entre
200 a 800nm, analisou-se também a absorbância da amostra no comprimento de onda 254 nm
(ABS254) a fim de analisar a remoção de compostos aromáticos de carbono dos constituintes
orgânicos (SINGER, 1999). Ambas análises foram realizadas com o auxílio de
espectrofotômetro UV/VIS.
4.2 Etapa I – Avaliação do desempenho de MF e UF no pós-tratamento de efluente de
uma indústria de papel e celulose

Na Etapa I os ensaios foram realizados em uma unidade de bancada de membranas de
microfiltração (MF) e ultrafiltração (UF) adquirido da empresa PAM Membranas Seletivas
Ltda. Na Figura 6 é apresentada uma foto do equipamento piloto de membranas.

Figura 6 - Fotografia da unidade piloto de membranas utilizado nos ensaios de MF e UF
Fonte: Neves (2014)
O equipamento possui uma bomba do tipo diafragma 55 PSI, que segundo o fabricante
pode alcançar pressões de até 4 bar, o efluente é bombeado de um tanque de alimentação até o
módulo de membrana. A unidade piloto é operada com fluxo tangencial e o sentido da filtração
ocorre de fora para dentro das fibras da membrana.
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4.2.1

Características das membranas utilizadas

As características dos módulos das membranas utilizadas nesse estudo são apresentadas
na Tabela 7, os dados foram disponibilizados pelo fabricante.
Tabela 7 - Características das membranas de microfiltração e ultrafiltração
Propriedades
Microfiltração
Ultrafiltração
Geometria
Cilíndrica do tipo fibra oca
Material da membrana
Poli (éter imida)
Diâmetro da fibra (cm)
25
Comprimento da fibra (mm)
26
Tamanho médio dos poros
0,4 µm
Área de filtração (m²)
0,059
Densidade de
650
empacotamento (m²/m³)
Permeabilidade hidráulica
432,4
(L/h.m².bar)
Fonte: dados fornecidos pelo fabricante

Cilíndrica do tipo fibra oca
Poli (éter sulfona)
25
26
50 kda
0,059
650
89,915

Os módulos de membranas de microfiltração e ultrafiltração utilizados nessa pesquisa
são de geometria cilíndrica, do tipo fibra oca.

4.2.1.1 Condições operacionais
As condições operacionais foram baseadas a partir dos dados obtidos em trabalhos
anteriores como de Amaral, Andrade e Lange (2013), Neves (2014) e Follmann (2017), que
analisaram a aplicação de MF e UF no tratamento de efluente de indústria de papel e celulose.
Com isso, os experimentos foram conduzidos por 120 minutos de operação com pressão de 0,75
bar, Re 2243 e frequência de retrolavagem a cada 10 minutos com duração de 30 segundos.
O monitoramento do fluxo do permeado foi realizado durante os ensaios de MF e UF
a fim de investigar a colmatação das membranas. Para determinar o fluxo, através da Equação
1, realizou-se a medição da vazão do permeado durante a operação do sistema a cada 20
minutos. Visando avaliar a eficiência do tratamento, os parâmetros analisados ao longo do
ensaio de filtração foram: fluxo, cor, fenol e DQO, a cada 20 minutos de operação. E ao final
de cada ensaio (120 minutos) além de fluxo, cor, fenol e DQO, também foram analisados
ABS254 e o comprimento de onda UV-VIS (200-800nm).
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4.2.1.2 Limpeza física e química da membrana
Durante o ensaio de filtração a retrolavagem foi utilizada para realizar a limpeza física
da membrana, que ocorreu a cada 10 minutos com duração de 30 segundos (Neves, 2014). Ao
término de cada experimento, foi realizada a passagem de água destilada a 30°C
aproximadamente, por 30 minutos a fim de remover sólidos grosseiros aderidos na superfície
da membrana.
Logo em seguida, para a limpeza química com intuito de remover materiais incrustantes,
foi utilizada solução de hipoclorito de sódio (1000 mg/l) para realizar a limpeza química. O
procedimento foi realizado com o módulo de membranas na unidade piloto, onde utilizaram-se
as mesmas condições de ensaios e o período de filtração com hipoclorito de sódio foi de uma
hora.
Após a limpeza física e química, o módulo de membranas foi preservada em solução de
azida de sódio (10 mg/l) conforme recomendação do fabricante.

4.2.1.3 Avaliação do emprego de UF no pós-tratamento de efluente de indústria de papel
As condições ideais de operação foram estabelecidas com base nos trabalhos de Neves
(2014) e Follmann (2017), o efluente da indústria de papel e celulose foi submetido ao processo
de filtração com as membranas de MF e UF. A fim de avaliar a eficiência dos tratamentos, o
fluxo de permeado e a remoção de parâmetros foram avaliados ao longo dos períodos de
filtração.
Para analisar a eficiência do tratamento de MF e UF, os seguintes parâmetros foram
medidos ao longo do tempo de filtração: DQO, cor, fluxo e fenol. E ao término de cada ensaio
(120 minutos) além de fluxo, cor, fenol e DQO, também foram realizadas as análises de ABS254
e o comprimento de onda UV-VIS (200-800nm).
Para avaliar a eficiência de remoção dos poluentes foi utilizada a Equação 7.

(Eq. 7)
C0: representa a concentração do poluente na alimentação;
C1: representa a concentração no permeado.
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4.3 Etapa II – Avaliação do desempenho de UV/H2O2 e foto-Fenton no pós-tratamento
de efluente de uma indústria de papel e celulose

Na Etapa II, os ensaios de POA foram realizados em um reator fotoquímico de bancada
de 300 ml de capacidade, possui refrigeração por água e sistema de agitação magnética
conforme apresentado na Figura 7.

Figura 7 -Esquema ilustrativo do reator fotoquímico de bancada utilizado nos ensaios de
foto-Fenton e UV/H2O2
Fonte: Neves (2017)

O processo foto-Fenton e o UV/H2O2 foram realizados com o auxílio de uma lâmpada à
vapor de mercúrio de 125 W responsável por proporcionar radiação artificial, a qual foi inserida
na solução através de um bulbo de quartzo.
Os reagentes químicos utilizados foram sulfato de ferro II hepta-hidratado (FeSO4.
7H2O) da marca Neon e peróxido de hidrogênio (H2O2) da marca Biotec (10% de
concentração).
Para se atingir os valores de pH requeridos para os experimentos as soluções utilizadas
foram de ácido sulfúrico ou hidróxido de sódio.

4.3.1

Condições operacionais
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As seguintes condições operacionais foram encontradas nos estudos de Neves (2017):
200 mg/l de H2O2 e pH 8 para o processo de UV/H2O2 e para o processo foto-Fenton utilizouse 5 mg/l de Fe+2, 200 mg/l de H2O2 e pH 3.
Para experimentos de UV/H2O2 e foto-Fenton utilizou-se 250 ml de efluente e as
amostras foram coletadas a cada 15 minutos durante o período de 90 minutos do experimento.

4.4 Análise de dados

Para auxiliar na interpretação dos dados e aumentar a confiabilidade nos resultados
foram empregadas metodologias estatísticas.
A análise estatística foi realizada com o auxílio do software Statitica Trial. Os dados
foram previamente checados quanto à homogeneidade de variâncias pelo teste de Bartlet.
Para avaliação e comparação da eficiência do tratamento das membranas de MF e UF
empregou-se um delineamento com dois fatores hierarquizados (tempo x membrana) para
analisar e comparar os parâmetros estudados ao longo da filtração (fluxo de permeado, DQO,
cor e fenol).
Para a avaliação e comparação entre os POA (foto-Fenton e o UV/H2O2) também
utilizou-se um delineamento com dois fatores hierarquizados (tempo x POA), analisando os
parâmetros ao longo do período do experimento (DQO, cor e fenol).
Os parâmetros realizados somente ao final dos experimentos de MF, UF, foto-Fenton e
UV/H2O2 (ABS254, redução da área espectral) foram submetidos ao teste t Student para amostras
independentes.
O nível de significância utilizados para todos os testes foi de 5%. Todos os experimentos
da pesquisa foram realizados com três repetições.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 Etapa I: Avaliação do desempenho de MF e UF no pós-tratamento de efluente de
uma indústria de papel e celulose
Nesta etapa foi avaliada a eficiência do tratamento de efluente de papel e celulose
através das membranas de microfiltração e ultrafiltração, a partir da remoção dos seguintes
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parâmetros: cor, fenol, DQO, redução da área espectral UV-VIS (200 – 800nm) e ABS254. Os
valores de fluxo de permeado também foram analisados.

5.1.1

Caracterização do efluente utilizado na Etapa I

O Efluente I foi coletado na saída do decantador secundário e submetido ao tratamento
por MF e UF. Na Tabela 8 são apresentados os resultados da caracterização físico-química do
Efluente I.
Tabela 8 - Caracterização físico-química do Efluente I submetido ao PSM
Parâmetros
DQO (mg/l)
ABS 254
Cor Aparente (uC)
Cor Verdadeira (uC)
Fenol (mg/L)
Turbidez (uT)
pH

Valores Médios e Desvios Padrões
209 ± 19
2,03 ± 0,09
821 ± 12
720 ± 39
26,0 ± 1,17
5,0 ± 0,4
8,0 ± 0,5

A concentração da DQO é muito importante para a caracterização química dos efluentes
industriais, pois através deste parâmetro pode-se associar o teor de matéria orgânica
(biodegradável e não-biodegradável) (PIVELI, S/I).
A cor é um dos principais parâmetros para caracterizar fisicamente o efluente, ela está
relacionada ao grau da diminuição da intensidade que a luz sofre ao atravessar a massa líquida
do efluente, isso ocorre pela presença de sólidos dissolvidos (estado coloidal orgânico e
inorgânico) (PIVELI, S/I).
Os fenóis e seus derivados são componentes tóxicos que trazem riscos à saúde humana
e também causam impactos negativos aos organismos aquáticos (FOLLMANN. 2017; RUAS,
2008). A Resolução CONAMA nº 430 de 2011, estabelece como padrão de lançamento para
efluentes industriais a concentração de 0,5 mg.l-1 de fenóis totais. Dessa forma, a remoção do
fenol é de extrema importância para o tratamento de efluentes industrias visando melhorar a
qualidade desse efluente e atender o limite de lançamento estabelecido na legislação.
A absorbância no comprimento de onda de 254 nm está associada aos compostos com
duplas e triplas ligações (compostos aromáticos) presentes em muitos efluentes industriais
(FOLLMANN. 2017; NEVES, 2014).
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5.1.2

Análise do fluxo do permeado para MF e UF

Na Figura 8, são expostos os perfis de fluxo de permeado para MF e UF em relação ao
tempo de operação.

Figura 8 - Perfil do fluxo do permeado em relação ao tempo de operação dos tratamentos
envolvendo a MF e UF.

Analisando a Figura 8 pôde-se observar o comportamento dos fluxos de permeado de
MF e UF avaliados no decorrer do período de operação. Os pontos encontrados na Figura 8 são
os valores das médias e as barras a diferença média significativa, portanto quando as barras se
tocam indicam que não houve diferença estatística a 5% pelo teste de Tukey. Sendo assim,
observa-se que os valores encontrados ao longo do período de operação correspondem a um
excelente fluxo para o permeado, porém não houve diferença estatística entre as membranas
pois as barras se tocam em todos os tempos de operação. As membranas obtiveram um fluxo
de permeado semelhante estatisticamente, isso ocorreu devido a característica do efluente
possuir partículas muito pequenas que foram capazes de permear ambas as membranas por
possuírem diâmetro menor do que os poros das membranas.
O fluxo atingiu uma média de 174,33 l/m².h-1 e 123,20 l/m².h-1 para MF e UF,
respectivamente. As taxas médias de fluxo indicam um elevado valor para o PSM comparando
aos trabalhos de Neves (2014), o qual encontrou 52,2 l/m².h-1 para MF e 41,2 l/m².h-1 para UF;
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Follmann (2017) que obteve taxa média de fluxo de 71,44 l/m².h-1 para UF; e Cabral (2016)
que atingiu valores de fluxo de 62,48 l/m².h-1 para MF e 12,56 l/m².h-1 para UF. Essa diferença
ocorre devido ao efluente em estudo possuir baixos teores de sólidos.
Analisando o fluxo do permeado nas duas membranas, observa-se que houve um
decaimento inicial do fluxo, porém ao longo do período de filtração o fluxo de permeado
permanece praticamente constante até o final do tratamento. Portanto, analisando o
comportamento do fluxo, é possível verificar que não ocorreu a formação significativa de
colmatação.
5.1.3

Análise comparativa na remoção dos parâmetros avaliados das amostras de
permeado de MF e UF coletadas ao longo do tratamento

Nesta seção será realizada uma análise comparativa entre o permeado obtido com as
membranas de MF e UF.
Na Figura 9 são apresentados os valores obtidos de cor das amostras coletadas ao longo
do período de operação para MF e UF.

Figura 9 -Valores de cor obtidos do permeado coletado ao longo do período de operação nas
unidades de MF e UF.

Os valores médios de cor obtidos para o permeado foram de 594,66 uC para MF e 624,88
uC para UF, com eficiência de remoção de 19,82% e 15,74%, respectivamente. Analisando a
Figura 9 nota-se que as membranas MF e UF não diferem estatisticamente entre si. Os valores
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obtidos demonstram baixa remoção para cor, devido a presença de partículas muito pequenas
que são responsáveis por conferirem cor ao efluente, como materiais dissolvidos e coloidais.
Como as membranas de MF e UF possuem poros maiores que as partículas presentes no
efluente, as mesmas não foram eficientes na remoção de cor.
Segundo Bertzzolli e Pelegrini (2002), a cor pode ser responsável por alterações das
atividades de fotossíntese nos corpos hídricos gerando modificações na biota aquática. Devido
a isso é importante que o tratamento seja eficiente na remoção de cor.
A cor requerida para reuso possui coloração em torno de 10 a 15 uC, porém, águas com
coloração mais elevada podem ser usadas para usos menos nobres (KHOSRAVI et al. 2011).
Para se alcançar melhores eficiências de remoção e assim utilizar a água em reusos mais nobres,
indica-se o tratamento de processos oxidativos avançados ou o pré-tratamento por
coagulação/floculação.
Neves (2014) em seu estudo aplicando MF e UF para tratamento de efluente Kraft,
obteve remoção média de 75% para MF e 84% para UF. Nos primeiros minutos de operação já
foi observado a remoção significativa da cor para ambas as membranas. As membranas de MF
e UF diferiram estatisticamente entre si ao longo do período de operação, sendo a UF mais
eficiente na remoção de cor.
Cabral (2016) estudou a aplicação de MF e UF para tratamento do efluente proveniente
do branqueamento de uma IPC e encontrou valores de eficiência de remoção de 97% para
ambas membranas testadas. Nos primeiros minutos de operação observou-se a remoção
satisfatória para cor.
Na Figura 10 são apresentadas as eficiências dos processos de MF e UF na remoção de
matéria orgânica em termos de DQO.
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Figura 10 - Valores de DQO obtidos do permeado coletado ao longo do período de operação
nas unidades de MF e UF.
Observando a Figura 10, pode-se afirmar através das análises estatísticas as membranas
MF e UF não diferem estatisticamente entre si, pois nota-se que as barras se tocam em todos os
períodos do experimento. Os valores médios de DQO obtidos para o permeado foram de 128,40
mg.l-1 para MF e 123,87 mg.l-1 para UF, com remoção de 59,09% e 57,60%, respectivamente.
Os valores alcançados são satisfatórios, pois as membranas atuam como uma barreira seletiva
onde retém a passagem dos compostos orgânicos contribuindo para a remoção de DQO.
Follmann (2017) testou UF para pós tratamento de efluente proveniente do processo
Kraft e atingiu remoção de 66,18%.
Cabral (2016) utilizou MF e UF para tratamento de efluente derivado da etapa de
branqueamento de uma IPC, e através dos seus experimentos alcançou remoção de 82,75% e
78,26% para MF e UF, respectivamente.
Neves (2014), realizou seu trabalho com a mesma pressão e tempo de operação utilizado
nesta pesquisa e encontrou remoção de 84,3% e 80%, para UF e MF, respectivamente.
Na Figura 11 são apresentados os valores de fenol obtidos ao longo do período de
operação de MF e UF.
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Figura 11 - Valores de fenol obtidos do permeado coletado ao longo do período de operação
nas unidades de MF e UF.
A partir da observação da Figura 11, verificou-se que as tecnologias testadas não
diferem estatisticamente entre si na remoção de fenol. Pode-se afirmar que houve remoção
média em torno de 57 – 58% para ambas as membranas. Considerando os valores atingidos, a
remoção de fenol do presente estudo alcançou uma boa eficiência, porém não foi suficiente para
atender a legislação vigente, visto que após 120 minutos de operação o efluente ainda apresenta
residual de fenol acima do valor permitido pela legislação. Desta forma, para atender a
legislação vigente é necessário a associação de mais uma tecnologia de tratamento.
Follmann (2017), testou a UF para tratamento de efluente Kraft e obteve 27,5% de
eficiência na remoção do fenol.
Neves (2017), utilizou dois módulos diferentes de membrana de UF e atingiu em torno
de 45 e 50% de remoção de compostos fenólicos para ambas as membranas, respectivamente.

5.1.4

Análise comparativa na remoção de ABS254 e redução da área espectral

Os parâmetros ABS254 e perfil espectrofotométrico foram analisados apenas no tempo
de 120 minutos de operação do sistema de MF e UF.
Na Figura 12 é exposto o perfil espectrofotométrico na região UV/VIS do efluente bruto
e da amostra de MF e UF após 120 minutos de operação no sistema de membranas.
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Figura 12 - Perfil espectrofotométrico do efluente bruto proveniente de uma indústria de papel
e celulose e da amostra tratada por MF e UF após 120 minutos de operação
Analisando o gráfico gerado na Figura 12, observa-se que a redução da faixa espectral
(200 – 800 nm) foi de apenas 19% para MF e 14% para UF, para o tempo de 120 minutos de
operação.
A faixa de comprimento de onda entre 200 a 350 nm refere-se à região ultravioleta do
espectro que corresponde a absorção de matéria orgânica, corroborando com os valores de DQO
encontrados onde obteve-se remoção na faixa de 57 a 59%, onde é possível observar essa
redução no gráfico do perfil espectrofotométrico.
O comprimento de onda de 350 a 800 nm refere-se à região do visível, que está associada
a espécies que são absorvidas à cor, nota-se no gráfico que a remoção de cor não foi
significativa, corroborando com os valores encontrados onde a eficiência de remoção de cor foi
de apenas 15,74% para UF e de 19,82% para MF.
Na Tabela 9 pode-se observar as eficiências de remoção dos parâmetros analisados.
Tabela 9 – Resumo do teste t para os parâmetros analisados no tempo de 120 minutos de
operação
Parâmetro Amostra Amostra Redução Amostra Redução
t
Valor
efluente
MF
(%)
UF
(%)
de p
bruto
ABS 254
2,029
1,565
22,86
1,628
19,76
1,2767
0,4528
Área
espectral
348,34
280,95
19,34
297,78
14,45
6,6166
0,0868
(200 800nm)
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De acordo com a Tabela 9 a membrana de MF reduziu 22,86% de ABS254 e 19,34% de
área espectral, enquanto a membrana de UF reduziu 19,76% e 14,45% de ABS 254 e área
espectral, respectivamente. Pode-se afirmar que esses valores de remoção não diferem
estatisticamente entre si (p>0,05).

5.2 Etapa II: Avaliação do desempenho dos processos UV/H2O2 e foto-Fenton como
pós-tratamento de efluente de uma indústria de papel e celulose

Na Etapa II foi avaliado a eficiência do pós-tratamento de efluente de papel e celulose
através dos processos oxidativos avançados UV/H2O2 e foto-Fenton. A eficiência dos
tratamentos foi avaliada a partir da remoção dos seguintes parâmetros: cor, fenol, DQO, redução
da área espectral UV-VIS (200 – 800nm) e ABS254.

5.2.1

Caracterização do efluente utilizado na Etapa II

O Efluente II foi cedido por uma indústria de papel localizada no sul do Brasil. Na
Tabela 10 são apresentados os resultados da caracterização físico-química do Efluente II.
Tabela 10 - Caracterização físico-química do Efluente II submetido ao POA
Parâmetros
Valores Médios e Desvios Padrões
DQO (mg/L)
ABS 254
Cor Aparente (uC)
Cor Verdadeira (uC)
Fenol (mg/L)
pH

194 ± 18
0,17 ± 0,0005
352 ± 10
324 ± 4
8,0 ± 0,15
8,0 ± 0,4

No fluxograma da estação de tratamento da Indústria II conta com o sistema de lodos
ativados e posteriormente a lagoa de polimento onde o Efluente II foi coletado e submetido aos
experimentos de UV/H2O2 e Foto-Fenton

5.2.2

Análise comparativa na remoção dos parâmetros avaliados das amostras dos
tratamentos UV/H2O2 e foto-Fenton
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Nesta seção foi realizada uma análise comparativa entre as amostras obtidas por meio
dos processos oxidativos UV/H2O2 e Foto-Fenton.
Na Figura 13 são apresentados os valores obtidos de cor das amostras coletadas dos
tratamentos de UV/H2O2 e foto-Fenton.

Figura 13 - Valores de cor obtidos do efluente tratado pelos processos UV/H2O2 e foto-Fenton.
Para eficiência de remoção de cor através dos POA, foram obtidos 89,51% para
UV/H2O2 e 87,54% para foto-Fenton, demonstrando alta eficiência na descoloração do efluente.
Analisando a Figura 13 nota-se que os processos UV/H2O2 e foto-Fenton não diferem
estatisticamente entre si a partir de 45 minutos de experimento, pois a partir desse tempo as
barras começam a se tocar.
Borba, Sottoriva e Módenes (2008), obtiveram 96% de eficiência na remoção de cor de
um efluente madeireiro através do processo foto-Fenton.
Giroletti (2017), avaliou o processo UV/H2O2 como pós-tratamento de efluente de uma
indústria de papel e celulose e obteve total remoção de cor por meio do processo testado.
Souza et al. (2017), estudaram a aplicação de foto-Fenton e alcançaram a remoção de
99% de cor, indicando o processo como um potencial pós-tratamento para o efluente de papel
e celulose.
Na Figura 14 são apresentadas as eficiências dos tratamentos UV/H2O2 e foto-Fenton
na remoção de matéria orgânica em termos de DQO.
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Figura 14 - Valores de DQO obtidos do efluente tratado pelos processos UV/H2O2 e fotoFenton.
Observando a Figura 14, pode-se afirmar através das análises estatísticas os processos
UV/H2O2 e foto-Fenton diferem estatisticamente entre si até o tempo de 60 minutos a partir daí
os processos não apresentam diferença estatística, pois nota-se que as barras se tocam. Os
valores médios de DQO obtidos para o tratado foram de 56,22 mg.l-1 para UV/H2O2 e 21,09
mg.l-1 para foto-Fenton, com remoção de 71,05% e 89,14%, respectivamente. Os valores
encontrados demonstram uma excelente remoção de composto orgânicos presentes no efluente.
Tambosi (2006), avaliou a remediação de poluentes presentes no efluente de uma
indústria de papel e celulose através da combinação do processo de coagulação/floculação
combinado com POA. Testando o processo UV/H2O2 obteve remoção de 60% de DQO e atingiu
remoção de 75% de DQO para o processo Fenton modificado.
Giroletti (2017), aplicou UV/H2O2 como pós-tratamento de águas residuárias de uma
indústria de papel e celulose e obteve remoção de 84% de DQO; Momenti (2006) atingiu
remoção de 35% de DQO.
Borba, Sottoriva e Módenes (2008), aplicaram o processo foto-Fenton no tratamento de
efluente madeireiro e obtiveram 88% de eficiência na remoção de DQO.
Na Figura 15 são apresentados os valores de fenol obtidos através dos processos de
UV/H2O2 e foto-Fenton.

42

Figura 15 - Valores de fenol obtidos do efluente tratado pelos processos UV/H2O2 e fotoFenton.
Analisando a Figura 15, verificou-se que os processos testados diferem estatisticamente
entre si na remoção de fenol, exceto para o tempo de 60 minutos. Pode-se afirmar que houve
remoção média em torno de 71,4% para o processo UV/H2O2 e 78,5% para o processo fotoFenton, apresentando ligeiramente maior eficiência de remoção ao longo de todo o
experimento. Vale destacar que o processo UV/H2O2 a partir do tempo de 75 minutos
apresentou melhor remoção de fenol. Apesar de os processos atingirem remoções significativas
em termos de porcentagem, o tempo do experimento não foi suficiente para atender a legislação
vigente, visto que o efluente ainda está com concentração de fenol acima do valor permitido
pela legislação (0,5 m.l-1). Desta forma, para atingir melhores remoções e enquadrar o efluente
no valor máximo permitido pela legislação é necessário que o tempo de experimento seja maior
a fim de reduzir a concentração de fenol.
Vaz (2004), estudou vários POAs entre eles o processo UV/H2O2 e foto-Fenton para
remediação de poluentes oriundos do efluente papeleiro. Para o processo UV/H2O2 verificou
que 93% do fenol foi degradado em 15 minutos de tratamento. Para o processo foto-Fenton as
remoções máximas de fenol foram de 80 e 95% em 15 minutos de reação.
Souza et al. (2017), estudaram a aplicação de POA para o tratamento de efluentes de
indústria de papel e celulose e obtiveram 80% de remoção de fenóis totais através do processo
foto-Fenton.
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5.2.3

Análise comparativa na remoção de ABS254 e redução da área espectral para
UV/H2O2 e foto-Fenton

Os parâmetros ABS254 e perfil espectrofotométrico foram analisados apenas no tempo
de 90 minutos de operação dos processos de UV/H2O2 e foto-Fenton.
Na Figura 16 é exposto o perfil espectrofotométrico na região UV/VIS do efluente bruto
(Efluente II) e da amostra tratada por UV/H2O2 e foto-Fenton após 90 minutos de experimento.

Figura 16 - Perfil espectrofotométrico do efluente bruto proveniente de uma indústria de papel
e da amostra tratada por UV/H2O2 e foto-Fenton após 90 minutos de experimento.
Observado o gráfico da Figura 16, os processos oxidativos avançados apresentaram uma
redução significativa da faixa espectral (200 – 800 nm) de 75,3 % para foto-Fenton e 94,38%
para UV/H2O2 no tempo de 90 minutos.
A faixa de comprimento de onda entre 200 a 350 nm refere-se à região ultravioleta do
espectro que corresponde a absorção de matéria orgânica, corroborando com os valores de DQO
encontrados onde obteve-se remoção de 71% UV/H2O2 e 89,14% para foto-Fenton.
O comprimento de onda de 350 a 800 nm refere-se à região do visível, que está associada
a cor, nota-se no gráfico que a remoção de cor foi significativa, corroborando com os valores
encontrados onde a eficiência de remoção de cor foi de 89,51% para UV/H2O2 e de 87,54%
para foto-Fenton.
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Na Tabela 11 pode-se observar as eficiências de remoção dos parâmetros analisados.
Tabela 91 - Resumo do teste t para os parâmetros analisados no tempo de 90 minutos de
operação
Parâmetro

Amostra Amostra
efluente UV/H2O2
bruto
0,1746
0,0236

Redução
(%)

Amostra Redução
foto(%)
Fenton
0,1770
0

ABS 254
86,5
Área
espectral
234,51
13,17
94,38
57,96
(200 800nm)
*: significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo test t

75,28

t

Valor de
p

16,3940

0,034*

1,6605

0,00008*

De acordo com a Tabela 11, o processo UV/H2O2 reduziu 94,38% da área espectral e o
processo foto-Fenton reduziu 75,28%. O processo foto-Fenton não apresentou redução para
ABS254 neste comprimento de onda. Portanto, pode-se afirmar que esses valores de redução são
diferentes estatisticamente (p<0,05), isto significa que o processo UV/H2O2 foi
significativamente mais eficiente na redução da área espectral em comparação ao processo fotoFenton.
Os resultados obtidos nos experimentos realizados utilizando as tecnologias de
membranas filtrantes e processos oxidativos avançados, corroboram para o desenvolvimento e
aplicação dos tratamentos a fim de melhorar e aperfeiçoar as estações de tratamento de esgoto
industriais. Visto que a legislação ambiental estabelece padrões de lançamento de efluentes
cada vez mais restritivos, é necessário que utilizem-se tecnologias de tratamento que sejam
capazes de degradar os poluentes presentes a fim de enquadramento na legislação vigente.

6. CONCLUSÕES

Na Etapa I, com os dados obtidos do processo de separação por membranas observa-se
que em função das características do efluente, como baixo teor de sólidos, as membranas de
MF e UF apresentam um elevado fluxo de permeado, atingindo uma média de 174,33 l/m².h e
123,20 l/m².h para MF e UF, respectivamente. Ao observar a remoção dos parâmetros nota-se
que não obteve-se uma eficiência satisfatória, devido ao efluente ser muito diluído e possuir
partículas de diâmetros menores que os poros das membranas.
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As membranas testadas (MF e UF) tiveram um comportamento semelhante
estatisticamente comprovado, demonstrando que não existe diferença significativa entre a
qualidade dos permeados tratados pela MF e UF.
Na Etapa II, os processos UV/H2O2 e foto-Fenton demonstraram-se uma alternativa
promissora como pós-tratamento de efluente da indústria papeleira, considerando que obtevese excelente remoção de cor de 89,51% para UV/H2O2 e 84,54% para foto-Fenton, Para a DQO
atingiu-se um boa redução de 71,05% e 89,14% para UV/H2O2 e foto-Fenton, respectivamente.
A remoção média de fenol foi de 71,4% para UV/H2O2 e de 78,5% para o processo foto-Fenton.
A ABS254 e a área espectral tiveram excelente redução de 86,5% e 94,38% respectivamente,
para UV/H2O2.
Comparando as eficiências dos processos UV/H2O2 e foto-Fenton observou-se que em
termos de porcentagem o processo UV/H2O2 demonstrou-se superior quanto a remoção de cor,
ABS254 e redução da área espectral (200-800nm) quando comparado ao foto-Fenton que
apresentou ser mais eficiente na remoção DQO e fenol.

7. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS
•

Estudar a viabilidade financeira dos tratamentos para uma planta em escala real visando
a implantação no sistema de tratamento de efluentes industriais;

•

Avaliar a toxicidade dos efluentes brutos e tratados com organismos aquáticos;

•

Avaliar os processos de filtração combinados com os processos oxidativos avançados;

•

Estudar a possibilidade de reuso do efluente tratado.
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