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RESUMO 

 

Karoline Mello Milek. Avaliação do uso da radiação ultravioleta na desinfecção de 

efluente de indústria de papel. 

 

A indústria brasileira de produção de papel destaca-se mundialmente consolidando-se 

no mercado entre os maiores produtores, mas, aliada a grande produção está a geração de 

grandes volumes de efluentes líquidos. Uma das alternativas de tratamento para estes 

efluentes está à associação com o efluente sanitário das unidades, esta associação promove 

vantagens, como a diluição de compostos tóxicos e o fornecimento de nutrientes para o 

sistema, todavia também apresenta algumas desvantagens, com destaque para a incorporação 

de microrganismos patogênicos no efluente final. Desta forma, o tema de investigação aqui 

tratado aborda a radiação ultravioleta (UV) como alternativa para a desinfecção de efluente de 

produção de papel em ETE que trata de forma combinada esgoto doméstico e efluente 

industrial. Foram variados parâmetros como a altura da lâmina líquida no reator UV e o 

tempo de exposição à radiação, e as eficiências de desinfecção foram avaliadas empregando 

os microrganismos indicadores de contaminação fecal Escherichia coli (E. coli) e coliformes 

totais (CT). As diferentes alturas de lâmina líquida estudadas não influenciaram na eficiência 

da desinfecção, e os resultados obtidos foram plenamente satisfatórios do ponto de vista 

microbiológico, alcançando resultados de remoção de 99,96% para CT e 100% para E.coli. 

Como resultado obteve-se um efluente final com qualidade de atendimento aos padrões da 

legislação ambiental vigente e com potencial para reuso. 

 

Palavras-Chave: efluente papeleiro, radiação UV, coliformes totais e Escherichia coli. 
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ABSTRACT 

 

Karoline Mello Milek. Evaluation of ultraviolet radiation for the disinfection of paper 

industry effluent. 

 

Brazilian paper industry stands out in the world being among the largest producers. 

However, along with the great paper production is the generation of large volume of liquid 

effluents. One of the treatment alternatives for these effluents is the association with domestic 

effluent, which promotes the dilution of toxic compounds and the supply of nutrients for the 

treatment, but it also presents some disadvantages such as the incorporation of pathogenic 

microorganisms in the final effluent. Therefore, this study evaluates the ultraviolet (UV) 

radiation as an alternative for the disinfection of paper industry effluent in a wastewater 

treatment plant (WWTP) that treats combined domestic and industrial wastewater. Parameters 

such as liquid layer thickness, exposure time to the radiation and disinfection efficiencies 

were evaluated using the following indicator microorganisms of fecal contamination: 

Escherichia coli (E. coli) and total coliforms (TC). The thickness of liquid layers studied did 

not influence the disinfection efficiency and the obtained results were satisfactory from the 

microbiological point of view, attaining efficiency removal of 99.96 % and 100 % for TC and 

E. coli, respectively. As a result, it was obtained a final high-quality effluent, meeting the 

requirements foreseen by the current environmental laws and showing potential for reuse. 

 

Keywords: paper effluent, UV radiation, total coliforms and Escherichia coli. 
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1. INTRODUÇÃO 

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

alvo de diversas pesquisas, e isso deve-se principalmente à grande importância e utilização 

deste material, que hoje tornou-se quase que insubstituível. O papel pode ser encontrado nas 

mais diversas formas, como livros, jornais, material base para impressões, embalagens, 

utensílios, material de higiene, etc.  

Segundo Relatório Anual do IBÁ (2017) o Brasil possui uma área total de 7,84 

milhões de hectares de florestas plantadas, sendo que 34% pertence às empresas do segmento 

de papel e celulose, com a maior parte das empresas localizadas próximas ao principal 

mercado consumidor, nas regiões Sul e Sudeste do País.  

  Em 2016, a produção brasileira de celulose, considerando o processo químico de 

fibra curta, de fibra longa e a pasta de alto rendimento, foi de 18,8 milhões de toneladas. 

Diante destes resultados o País subiu duas posições no ranking de produção, consolidando-se 

no mercado mundial em segundo lugar, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América. 

Já na produção de papel o Brasil subiu uma posição e ocupou o oitavo lugar no ranking dos 

maiores produtores, totalizando 10,3 milhões de toneladas de papel produzido (IBÁ, 2017).  

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

celulose utiliza grandes volumes de água em seu processo, o que traz como consequência a 

geração de efluentes de alta carga orgânica e grande potencial poluidor. Em 2015 para 

produzir uma tonelada de celulose as indústrias captavam de 22 a 40 m³ de água, destes 80% 

do volume retornavam ao seu ponto de origem e necessitavam de tratamento adequado, 19,7% 

retornam à atmosfera por evaporação e apenas uma mínima parcela, de 0,3%, é incorporada 

ao produto. No âmbito industrial a água pode ser utilizada como: matéria-prima, fluido 

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

assimilação de contaminantes (IBÁ, 2016).  

Uma vez que o país se encontra com problemas na qualidade da água, torna-se 

imprescindível o uso de técnicas de tratamento para adequar o efluente de acordo com os 

padrões de lançamento. Em geral as indústrias de papel e celulose possuem tratamento 

preliminar, primário e secundário. Todavia, visto que os efluentes gerados possuem elevada 

carga orgânica e outros contaminantes, torna-se interessante a utilização de tratamentos 

terciários a fim de complementar as demais técnicas usualmente empregadas. 
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De maneira geral, os efluentes provenientes do processo industrial de produção de 

papel são isentos de microrganismos patogênicos, entretanto, quando ocorre a mistura com o 

esgoto doméstico gerado na indústria, estes microrganismos encontram-se presentes. 

Neste sentido, a radiação ultravioleta vem como uma tecnologia de tratamento 

terciário visando à desinfecção e subsequente melhora da qualidade microbiológica do 

efluente final da ETE.  

A desinfecção por radiação ultravioleta é um mecanismo físico, que através da 

radiação emitida por lâmpadas especiais (germicidas) provoca alterações estruturais no 

material genético das células, por meio de uma reação fotoquímica capaz de alterar os 

componentes moleculares essenciais para as funções celulares, causando danos aos ácidos 

nucleicos (DNA e RNA) e assim, desenvolvendo a inativação microbiana. 

Diferentemente dos métodos de desinfecção que utilizam produtos químicos, como, a 

cloração, a radiação UV não adiciona produtos ao efluente, e assim, não se tem um residual 

desinfetante no meio. Esta característica constitui uma das principais vantagens da técnica, 

pois reduz-se a possibilidade de formação de subprodutos que poderiam estar causando um 

impacto negativo à biota do corpo receptor. 

Assim, esta pesquisa busca analisar a eficiência da radiação UV na inativação de 

microrganismos indicadores de contaminação fecal presentes em uma matriz complexa, como 

é o caso do efluente de uma indústria de produção de papel, combinado com o esgoto 

doméstico da própria empresa. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a desinfecção do efluente final de uma 

indústria de papel por radiação UV.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar o efluente de estudo;  

 Estudar diferentes doses de radiação UV no efluente a ser desinfetado.  

 Avaliar a inativação dos microrganismos indicadores de contaminação fecal: 

Escherichia coli e coliformes totais; 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A indústria papeleira 

A indústria brasileira de celulose e papel figura com um dos segmentos mais 

desenvolvidos e competitivos do mundo, o Brasil detém vantagens quando comparado aos 

outros países, como a elevada extensão territorial e as favoráveis características de solo e 

clima para o rápido desenvolvimento das espécies, isto, aliado aos avanços tecnológicos nas 

áreas de genética e manejo florestal colocam o País entre os principais produtores (IBÁ, 

2015). 

Segundo o Relatório Anual IBÁ (2016) atualmente o Brasil conta com mais de 200 

fábricas de papel e/ou celulose, que contribuem significativamente para economia do país.  

O setor florestal brasileiro utiliza para a produção de celulose e papel espécies de 

árvores folhosas (eucalipto) e coníferas (pinus). As folhosas são espécies compostas por 

madeira de fibras longas, também chamada de madeira macia (softwood), já as coníferas são 

espécies compostas por madeira de fibras curtas, também chamada de madeira dura 

(hardwood) (FONSECA et al, 2003). 

De acordo com Fonseca et al (2003) o Brasil despontou como destaque na indústria de 

celulose e papel principalmente devido ao baixo tempo de maturação das espécies de pinus e 

eucalipto, onde o corte da madeira pode ser feito entre 6 e 7 anos de idade, enquanto no norte 

da Europa os pinheiros demoram entre 30 e 40 anos para estarem aptos a colheita.  

A indústria brasileira de árvores plantadas é referência mundial por sua atuação 

pautada na sustentabilidade, competitividade e inovação, com exportações que contribuem 

significativamente para a balança comercial, gerando empregos e renda para todas as regiões 

do País (IBÁ, 2018). 

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ, 2018) o País detém uma parcela 

significativa dos plantios globais, atingindo 7,84 milhões de hectares de reflorestamento, 

sendo que isto corresponde a menos de 1% da área total do Brasil, com isso, o setor de 

árvores plantadas é responsável por 6,1% do PIB Industrial do País e, também, responsável 

por mais de 90% de toda a madeira produzida para fins industriais. Dos 7,84 milhões de 

hectares plantados, 5,8 milhões são áreas certificadas e 35% corresponde ao setor industrial de 

celulose e papel.  
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De Acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ, 2018) o Brasil alcançou a 

segunda posição no ranking mundial de celulose, atrás apenas dos Estados Unidos com 19,5 

milhões de toneladas, destas 33% atendem ao mercado doméstico e 67% são destinadas a 

exportação. Já a produção de papel atinge a casa dos 10,5 milhões de toneladas, sendo 100% 

do papel produzido no País proveniente de florestas plantadas. 

Além da certificação das áreas plantadas, as indústrias do setor florestal também 

podem obter a certificação da cadeia de custódia, que garante a rastreabilidade desde a 

produção de matéria-prima até o consumidor final e neste sentido o país registrou 1.140 

certificados de cadeia de custódia em 2016 (FSC e Cerflor) e ocupou o 11º lugar no ranking 

geral das maiores certificadoras do mundo (IBÁ, 2017).  

Para a produção do papel as fibras existentes nos tecidos vegetais são ligadas entre si 

pelas forças interfibrilares e a lignina, constituindo a madeira como a principal fonte das 

fibras papeleiras (SILVA, 2004; NEVES, 2014).  

Ainda que as características dos diferentes tipos de madeira condicionem as várias 

etapas de fabricação, pode-se definir uma sequência de operações comuns a praticamente 

todos os processos de obtenção do papel, como a seleção e a preparação da matéria-prima 

(madeira), a obtenção da pasta (por cozimento químico ou por via mecânica), o 

branqueamento (se necessário), a refinação e a formação da folha na máquina de papel 

(MORAIS, 2005). 

Dentro de cada etapa do processo são adicionados basicamente produtos químicos, 

água e energia, onde o volume de água captado é cerca de 12.000 litros para cada tonelada de 

papel produzida, sendo que praticamente todo este é destinado às estações de tratamento de 

efluente (DOLNY, 2011). 

 

3.1.1 Efluente das indústrias papeleiras 

A indústria de celulose e papel está como uma das maiores poluidoras do mundo, isto 

devido ao elevado consumo de água na etapa de polpação, além do branqueamento que 

emprega significativa quantidade de água, energia e produtos químicos. O consumo de água 

varia de acordo com o tipo de processo empregado, podendo chegar a um consumo de 250m³ 

de água por tonelada de celulose ou papel produzidos (VON SPERLING, 2005; KUMAR et 

al, 2011). Em geral, para a produção de papel este consumo de água já caiu muito, chegando a 

cerca de 60 m³/ton de papel produzido independente das tecnologias de processo 

(VIRKUTYTE, 2017). 
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Esta característica do setor além de representar um impacto pela retirada de água dos 

corpos hídricos reflete em um impacto ainda mais significante que é a geração de efluentes 

líquidos (TOHMPSON et al, 2001). 

As características desses efluentes estão associadas ao tipo de madeira, ao processo 

empregado, as práticas de gestão utilizadas e a recirculação interna. Essas águas aderem 

características decorrentes do próprio processo, tendo dissolvidos nelas substâncias presentes 

na polpa de celulose e os produtos químicos utilizados para a sua digestão, gerando um 

efluente com elevada concentração de DBO e DQO, compostos organoclorados, sólidos 

suspensos, resinas, lignina, entre outros (TAMBOSI, 2005). 

Especificamente os efluentes provenientes do processo Kraft contém autos teores de 

matéria orgânica (DQO e DBO), cor, turbidez, sólidos suspensos e baixas concentrações de 

oxigênio dissolvido, além disso, outros poluentes, como tensoativos, compostos organo-

halogenados (AOX), metais pesados, soda cáustica, lignina, e fenóis clorados, estes são 

formados em etapas posteriores ao branqueamento, sendo altamente tóxicos para muitos dos 

organismos aquáticos e resistentes à degradação microbiana (ZAMORA et al., 1997; 

CETESB, 2008). 

A maioria das fábricas utiliza processos de tratamento aeróbios, como os sistemas de 

lodos ativados e de lagoas mecanicamente aeradas, e para melhor desempenho do tratamento 

biológico podem ser adicionados nutrientes ao sistema, como nitrogênio e fósforo. Uma 

estratégia adotada para a suplementação destes nutrientes é a mistura dos esgotos sanitários 

produzidos na unidade (VON SPERLING, 2005; SANTOS et al., 2010). 

Esta estratégia torna-se interessante, pois além de suplementar o sistema com 

nutrientes, dá-se um destino para a poluição causada pelos esgotos sanitários da indústria, 

podendo-se abrir mão de um tratamento específico deste material na área do complexo 

(JORDÃO E PESSÔA, 2014). 

De acordo com Jordão e Pessôa (2014) a poluição causada por esgotos sanitários na 

indústria constitui uma pequena parcela quando comparada aos efluentes industriais, porém, 

seu destino deve ser estudado adequadamente. Os efluentes do processo industrial são isentos 

de coliformes fecais, entretanto, se forem misturados aos esgotos sanitários da fábrica, 

organismos patogênicos entéricos poderão estar presentes (REZENDE, 2003).  

Em geral efluentes não tratados da indústria de celulose e papel são deficientes em 

nitrogênio e fósforo, com exceção das plantas que utilizam amônia como agente de polpação, 
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assim, de forma a aumentar a eficiência do sistema biológico frequentemente são introduzidos 

no processo o esgoto sanitário da fábrica (PRIHA, 1994). 

Kannan e Oblisami (1990a) reportam a presença de números consideráveis de 

bactérias, fungos e leveduras em efluente combinado da fabricação de papel após o tratamento 

primário, observando valores como 125x10
6
 ml

-1
 de bactérias totais, 19x10

2
 ml

-1
 de fungos e 

179x10
2
 ml

-1
 de leveduras. 

 

3.1.2 Tratamento de efluente das indústrias papeleiras 

As águas residuárias quando lançadas sem o devido tratamento alteram as 

características físicas, químicas e biológicas do corpo receptor, acarretando no 

comprometimento dos seus usos múltiplos. Tais alterações, associadas à escassez de água, as 

pressões dos órgãos ambientais, clientes e da sociedade como um todo tem impulsionado as 

indústrias a melhorarem sua atuação ambiental, a buscarem novas alternativas de tratamento 

(KOPRA et al., 2013; FOLLMANN, 2017). 

Para fins de regularização no Brasil temos as Resoluções nº 357 de 2005 e 430 de 

2011 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA dispondo sobre as condições e 

padrões de lançamento de efluentes em corpos receptores, ambas estabelecem que os 

efluentes somente poderão ser lançados nos corpos receptores após o devido tratamento, de 

forma a não conferirem ao corpo receptor características de qualidade em desacordo àquelas 

do seu enquadramento.  

A Resolução CONAMA nº 357/2005 trata da classificação dos corpos d’água e 

diretrizes para o seu enquadramento, além de estabelecer as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. No território brasileiro os corpos d’água são classificados em águas 

doces, salobras e salinas, segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes, em 

13 classes de qualidade, sendo cinco classes para água doce, quatro para água salobra e quatro 

para águas salinas (BRASIL, 2005). 

A Resolução CONAMA nº 430/11 complementa e altera parcialmente a Resolução 

CONAMA nº 357/2005 trazendo um detalhamento e uma atualização dos parâmetros de 

lançamento de efluentes para substâncias orgânicas e inorgânicas, bem como, com o 

detalhamento do processo de avaliação da ecotoxicidade dos efluentes e das ações de gestão 

necessárias ao seu controle. 
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O tratamento de efluentes tem como objetivo 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 vai depender das características físicas e químicas do efluente a ser 

tratado. 

As indústrias de papel têm em seu tratamento basicamente as seguintes etapas: 

O tratamento preliminar objetiva a remoção dos sólidos grosseiros e é constituído 

pelas grades e o desarenador. O gradeamento visa a remoção de sólidos grosseiros, como por 

exemplo os materiais plásticos e papelões constituintes de embalagens, a desarenação é para 

remoção de areia (VON SPERLING, 2014). 

O tratamento primário visa a clarificação do efluente através de métodos físico-

químicos, realizando assim a equalização do efluente e a remoção de sólidos em suspensão de 

natureza sedimentáveis, bem como parte da matéria orgânica presente. Essa remoção é 

realizada através da decantação por gravidade como sedimentação ou flotação (VON 

SPERLING, 2014). 

O tratamento secundário ou biológico é realizado através de fenômenos de biosorção e 

biodegradação. Os processos biológicos promovem a remoção de sólidos coloidais não 

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

microrganismos presentes nas unidades de tratamento biológico, transformam os sólidos, 

nutrientes e matéria orgânica, em gases e sais (VON SPERLING, 2014). 

Na indústria de celulose e papel os processos de tratamento biológico mais utilizados 

são os aeróbios de alta taxa, como as lagoas aeradas e os lodos ativados, em virtude da 

complexa composição deste efluente que possui capacidade para inibir os processos 

anaeróbios (SPRINGER, 1993). A elevada concentração de material orgânico no efluente 

desse tipo de indústria torna o tratamento biológico bastante atrativo (QUARTAROLI, 2012). 

Entretanto, nem sempre é possível atender às exigências ambientais para o lançamento 

de efluentes através dos tratamentos convencionais, pois alguns dos compostos encontrados 

nos efluentes são resistentes à degradação biológica, assim demandam de tratamentos 

específicos a fim de minimizar o impacto ambiental aos corpos receptores (LAGE et al., s/a). 

Com as legislações cada vez mais restritivas, tratamentos terciários estão sendo 

estudados a fim de complementar estes outros tratamentos (ALMEIDA et. al., 2004; SILVA, 

Pré-tratamento   
Tratamento 

primário  
Tratamento 
secundário  
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2007; COVINICH, 2014). Assim, o tratamento terciário objetiva alcançar 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, desinfecção, coagulação, flotação, 

processos oxidativos avançados e processos de separação por membranas (PELEGRINO, 

2011; GAVINO, 2016). 

 

3.1.3 Aspectos e impactos ambientais 

Um aspecto ambiental é significativo quando gera um impacto (s) significante (s), 

assim, as empresas e organizações tem condições de priorizar os aspectos ambientais e 

estabelecer as medidas de controle (SARAIVA, 2008). 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 001/86 impacto ambiental é qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população (BRASIL, 1986). 

Segundo dados da Agência Nacional de Águas – ANA (2013) o setor industrial 

demanda 7% do total da água consumida no Brasil, nos processos industriais a água é 

utilizada desde a incorporação nos produtos até a lavagem de materiais, equipamentos e 

instalações, bem como, para a geração de calor (vapor) e em sistemas de refrigeração. A água 

resultante destas atividades denomina-se efluentes industriais e suas características físicas, 

químicas e biológicas variam de acordo com o ramo industrial, tipo de tecnologia, matéria-

prima utilizada e o período de operação (CIMM, 2015). 

A atividade industrial é uma das principais responsáveis pela contaminação dos corpos 

hídricos, seja pela negligência no tratamento de seus efluentes antes do despejo, ou por 

acidentes e descuidos. Isso acarreta no lançamento de muitos poluentes para os ambientes 

aquáticos e corrobora para que as águas naturais se tornem residuárias (JORDÃO et al., 

1999). 

Os poluentes encontrados nos rios podem ser oriundos de fontes naturais e/ou 

artificiais, mais comumente, artificiais. As fontes naturais incluem os poluentes derivados de 

fenômenos ecológicos (formações minerais, colônias de microrganismos, entre outros), já as 

fontes artificiais incluem o esgoto doméstico, as águas residuárias industriais (que inclui os 
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efluentes oriundos do processo, a água residual de restaurantes, escritórios, etc e o esgoto 

sanitário) e a água residual de criações de animais (SILVA, 2012). 

Ainda hoje, no Brasil segundo dados do Ranking do Saneamento 2018 desenvolvido 

pelo Instituto Trata Brasil a partir de dados do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS divulgado pelo Ministério das Cidades em 2016 (último publicado) 

83,3% da população é abastecida com água potável, o que representa que 35 milhões de 

brasileiros ainda não possuem acesso ao serviço. Quanto à coleta de esgoto, apenas 51,9% da 

população brasileira tem acesso, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas buscam medidas 

alternativas como a fossa séptica ou lançam seu esgoto diretamente nos rios. Apenas 44,9% 

do esgoto gerado em todo o país possui tratamento, o que afeta diretamente a qualidade dos 

rios e mares brasileiros. 

Inegavelmente, a carência de um tratamento eficiente ou a sua inexistência causa 

contaminação das águas superficiais que podem levar a inúmeros problemas de saúde pública 

local. A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que é de fundamental importância 

para a saúde humana e para a redução de pelo menos 36% das mortes por diarreias em 

crianças, o acesso à água potável segura e ao esgotamento sanitário adequado. (WHO; 

UNICEF, 2013). 

Recente pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indica que 

mais de 30% dos municípios do país tiveram endemia ou epidemia associada ao saneamento 

básico como: diarreia, verminoses seguidas por leptospirose, cólera, difteria. Suas causas são 

diversas e, normalmente, associadas à ingestão ou contato com água e alimentos 

contaminados (IBGE, 2018). 

Diante das estimativas, a despoluição das águas residuárias (chorume, esgoto sanitário 

e industrial) deve ser realizada, dado ao fato de que estas águas estão contribuindo para a 

contaminação das reservas naturais de água doce com microrganismos patogênicos, poluentes 

orgânicos e inorgânicos, poluentes estes que atingem a população humana através da 

alimentação e da rede de abastecimento urbano de águas (NEVES, 2008). 

O lançamento de águas residuárias em corpos hídricos sem o devido tratamento afeta a 

qualidade da água do corpo receptor, provocando, por exemplo, a redução do oxigênio 

dissolvido, um aumento da turbidez, alterações de pH, entre outros, o que acarreta em 

alterações nas condições de sobrevivência da comunidade aquática e da saúde humana 

(CARREIRA et al., 2001). 
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São constituídos pelos despejos líquidos industriais os efluentes oriundos da atividade, 

os esgotos sanitários gerados e as águas pluviais captadas e contaminadas na respectiva 

indústria, estes devem possuir um controle da poluição e tratamento adequado para assegurar 

níveis de qualidade da água compatíveis com a sua utilização (MACHADO et al., 2001). 

 

3.2 Desinfecção de águas residuárias 

Em geral os sistemas de tratamento de efluentes são efetivos na remoção de matéria 

orgânica, mas pouco efetivos na remoção de organismos patogênicos e isso exige um sistema 

de pós-tratamento e a destinação adequada do efluente, visando interromper a transmissão das 

doenças de veiculação hídrica. A implantação de sistemas de pós- tratamento de efluentes é a 

principal alternativa na tentativa de reduzir as concentrações de tais agentes no ambiente 

(VON SPERLING, 2005). 

A desinfecção das águas residuárias é fundamental para a remoção da maioria dos 

organismos patogênicos remanescentes do tratamento convencional, de forma que, 

independente de qual seja o destino dos efluentes, os impactos na saúde pública possam ser 

minimizados. Este processo funciona como um controle de agentes transmissores de doenças 

infecciosas em que o contato humano com efluentes seja provável, mas não visa à eliminação 

total de microrganismos. A desinfecção pode promover alterações na membrana celular e em 

biomoléculas, com potencial de interferir no metabolismo ou provocar a morte das células. 

Não obrigatoriamente os microrganismos morrem, eles podem apresentar apenas alterações 

metabólicas e perderem sua capacidade de agir, tornando-o inativo, em consonância com os 

padrões de qualidade estabelecidos para diferentes situações (USEPA, 1999b; BASTOS et al. 

2003b). 

O objetivo, a longo prazo, é reduzir o risco que o esgoto representa para a saúde 

pública. Nessa situação, o esgoto não ficará livre de patógenos, mas sua presença deve 

representar um risco insignificante quando este for utilizado, conforme as diretrizes da 

Organização Mundial da Saúde (AYRES E MARA, 1996; WESTCOT, 1997; WHO 2004a; 

WHO, 2006a). 

A cloração é o método mais empregado no mundo e extremamente efetivo na 

inativação de vários microrganismos patogênicos, deixando um residual que é facilmente 

medido e controlado, além de ser um método economicamente viável. A ação cloro pode 
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oxidar e danificar a membrana celular dos microrganismos e eventualmente causar efeitos 

letais (ACHER et al., 1997; USEPA, 1999b; GONÇALVES et al., 2003). 

A utilização do cloro na desinfecção de águas residuárias representou uma evolução 

na qualidade da saúde pública, mas apesar de seu uso, as doenças de veiculação hídrica não 

desapareceram, e isto se deve ao fato de alguns organismos patogênicos apresentarem 

resistência à cloração (SOUZA E DANIEL, 2005).  

Apesar de suas vantagens, a utilização do cloro como agente oxidante traz um 

inconveniente, a formação de subprodutos, como os trihalometanos (THMs). Os subprodutos 

são formados a partir da reação do cloro com compostos orgânicos presentes no meio (por ex 

ácidos húmicos e fúvicos), esses subprodutos são potencialmente carcinogênicos, 

mutagênicos e altamente tóxicos, que por sua vez podem prejudicar a cadeia alimentar de 

ecossistemas aquáticos e gerar riscos à saúde humana (MEYER, 1994; USEPA, 1999a).  

Para minimização desses efeitos negativos ao ambiente, gerado pelos subprodutos da 

cloração pode-se empregar a descloração antes da destinação final do efluente tratado, porém 

esta operação torna o tratamento oneroso (VON SPERLING, 2005). 

 

3.3 Desinfecção por radiação ultravioleta 

3.3.1 Princípios básicos da desinfecção por radiação ultravioleta 

Segundo Gonçalves et al (2003) a descoberta dos efeitos da luz sobre o 

desenvolvimento de microrganismos e sua multiplicação de células data do século XIX, 

entretanto, só recentemente esta tecnologia está sendo mais empregada para processos de 

tratamento de águas, mostrando-se altamente competitiva com os sistemas de 

cloração/descloração na desinfecção dos esgotos sanitários. No Quadro 1 são apresentadas as 

principais vantagens e desvantagens da desinfecção por radiação UV. 
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Quadro 1. Vantagens e desvantagens da desinfecção por radiação UV 

Vantagens Desvantagens 

É efetiva na inativação de muitos tipos 

de vírus, esporos e cistos; 

Baixas dosagens podem não ser 

efetivas na inativação de alguns tipos 

de vírus, esporos e cistos; 

É um processo físico que elimina a 

necessidade de geração, manuseio, 

transporte ou estocagem de produtos, 

em geral, tóxicos/perigosos/corrosivos; 

Os microrganismos podem, às vezes, 

reparar e reverter os efeitos da radiação 

UV por meio de mecanismos de 

fotoreativação ou recuperação no 

escuro; 

Não gera efeitos residuais, que podem 

ser prejudiciais à saúde humana e a 

vida aquática; 

Necessidade de programa preventivo 

para o controle da formação de 

biofilmes nos tubos em reatores de 

contato; 

Simplicidade operacional; A turbidez e a presença de sólidos 

suspensos totais na água residuária 

podem prejudicar a eficiência de 

inativação; 

Baixo tempo de contato; Custo de implantação não competitivo 

quando comparado aos sistemas de 

cloração; 

Menor área de implantação quando 

comparado com outros métodos de 

desinfecção; 

 

Custos competitivos quando 

comparados com sistemas 

cloração/descloração 

 

Fonte: Adaptado de Gonçalves et al. (2003). 

 

A radiação UV pode ser emitida de maneira natural pelo sol ou artificial através das 

lâmpadas germicidas. A radiação UV encontra-se na faixa de 100 a 400 nm (METCALF E 

EDDY, 2003) e seu espectro é dividido em quatro regiões, que apresentam variações de 
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comprimento de onda: UV-A (de 315 a 400 nm); UV-B (de 280 a 315 nm) e UV-C (de 200 a 

280 nm) (EPA, 2006).  

A ação germicida das lâmpadas UV está situada entre o raio x e a luz visível, o 

intervalo entre as faixas de 245 a 285 nm são adequados para a inativação dos 

microrganismos, sendo que o comprimento de onda de maior efeito para a desinfecção é o de 

254 nm (BOLTON, 1999; EPA, 1999a). A Figura 1 ilustra o espectro UV, bem como as 

regiões e seus respectivos comprimentos de onda. 

Fonte: Adaptado de METCALF E EDDY (2003). 

 

A faixa de radiação UV-A é a mais fraca das faixas, necessitando de longos períodos 

de tempo de exposição para uma eficiente desinfecção, já a faixa UV-B é a faixa de radiação 

mais destrutiva, possuindo um alto grau de energia para causar danos nos tecidos da pele. O 

intervalo de comprimento de onda compreendido entre 245 nm e 285 nm é considerado ótimo 

para a inativação de microrganismos, assim, justifica-se um maior sucesso de inativação na 

faixa UV-C, onde ocorre a absorção pelo material genético microbiano, (RYER, 1997; 

BOLTON, 1999; EPA, 2006). 

Pode-se ainda demonstrar o efeito da desinfecção associado aos diferentes 

comprimentos de onda através da Figura 2, que apresenta a curva do efeito germicida 

associado ao comprimento de onda da radiação UV entre 200 e 300 nm. 

Figura 1. Espectro do UV, regiões e seus comprimentos de onda (nm).  
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Figura 2. Efeito germicida associado ao comprimento de onda da radiação UV. 

Fonte: GONÇALVES et al. (2003). 

 

A máxima absorção de radiação ultravioleta ocorre em 260 nm, e o comprimento de 

onda de 254 nm refere-se à máxima emissão pelas lâmpadas de vapor de mercúrio de baixa 

pressão (GONÇALVES et al., 2003). 

A radiação UV é um mecanismo físico de absorção da luz que promove uma reação 

fotoquímica capaz de alterar os componentes moleculares essenciais para as funções celulares 

dos microrganismos, causando danos a nível dos ácidos nucléicos (DNA e RNA) e assim sua 

inativação (USEPA, 1999).  

O uso da radiação UV apresenta como principais vantagens a sua simplicidade 

operacional, o mínimo requisito de área para implementação, baixas exigências de operação e 

manutenção, ausência do uso de produtos químicos e geração de subprodutos tóxicos, aliado a 

um custo relativamente baixo e eficácia na inativação de uma grande variedade de 

microrganismos. Os custos tornam-se competitivos em comparação à cloração, pois a mesma 

deve ser acompanhada de subsequente descloração, tornando a radiação UV uma alternativa 

economicamente viável (USEPA, 1999). 

Para a desinfecção de efluentes utilizam-se lâmpadas germicidas especiais, em geral 

constituídas por vapor de mercúrio ionizado e gás inerte (argônio), essas lâmpadas são 

similares às lâmpadas fluorescentes, diferindo que as fluorescentes possuem o bulbo revestido 
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com fósforo para conversão da radiação UV em luz visível e as lâmpadas germicidas 

especiais possuem o bulbo revestido por quartzo (EPA, 1999a; DANIEL, 2001; 

RODRIGUEZ et al., 2014). 

As lâmpadas germicidas podem ser de baixa, média e alta pressão e intensidade, essa 

“pressão” refere-se à pressão dos gases no interior do bulbo e seu posicionamento no reator 

pode ser do tipo emerso ou imerso (METCALF E EDDY, 2003). De acordo com Gonçalves 

et al. (2003) as lâmpadas são influenciadas por fatores como a temperatura de operação, 

oscilações de voltagem e vida útil e podem ser classificadas como: 

 Lâmpadas de baixa pressão e baixa intensidade de radiação: são formadas por 

uma mistura de gases de mercúrio-argônio e operam com 85 a 90% de radiação 

UV-C com comprimento de onda de 253,7 nm, possuem 0,007 mmHg de pressão 

interna e 40ºC de temperatura ideal de trabalho;  

 Lâmpadas de baixa pressão e alta intensidade: são formadas por uma mistura 

de mercúrio-índio e assim de 2 a 4 vezes mais potente que a de baixa intensidade, 

sua pressão interna varia de 0,001 a 0,01 mmHg e a temperatura ideal de trabalho 

variando entre 90 a 150 ºC; 

 Lâmpadas de média pressão e alta intensidade: são 50 a 100 vezes superiores as 

convencionais, trabalham com comprimento de onda entre 180 a 1370 nm, sua 

pressão interna varia entre 100 a 1000 mmHg com temperatura ideal de trabalho 

entre 600 a 800 ºC, assim, o tempo de contato e o número de lâmpadas é reduzido, 

podendo ser utilizado em sistemas de grande escala, mas em unidades compactas; 

Além das lâmpadas para a realização da desinfecção UV fazem parte do sistema 

outros componentes, como, os sensores, mecanismos de limpeza das lâmpadas e o reator, 

estes podem ser de canal aberto ou fechado, com fluxo intermitente ou em batelada 

(METCALF E EDDY, 2003; EPA 2006). 

Com relação aos materiais que constituem os reatores deve-se observar que nem todo 

material que reflete a luz visível é um bom refletor da luz UV, a grande parte dos metais 

apresenta-se como bons refletores, sendo o alumínio um dos mais satisfatórios, visto que 

apresenta grande capacidade refletora no comprimento de onda de 254 nm, é leve e de fácil 

manuseio (KOLLER, 1952).  

De acordo com a EPA (2006) a radiação UV apresenta sua intensidade inconstante no 

meio, propagando-se através da sua fonte e interagindo com os componentes do efluente alvo 
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do tratamento e até mesmo com o reator através de mecanismos de absorção, refração, 

reflexão e dispersão. 

O mecanismo de absorção é a transformação da radiação em outras formas de energia 

quando essa radiação se propaga no interior de um material e sofre atenuação, dado pela lei de 

Beer-Lambert (GONÇALVES et al., 2003). Os sólidos e as substâncias dissolvidas presentes 

no efluente interferem na intensidade da radiação UV, estando à refração, a reflexão e a 

dispersão relacionadas com as mudanças de direção do feixe luminoso (EPA, 2006). 

 

3.3.2 Mecanismos da desinfecção por radiação UV 

A radiação UV atua como um processo físico de inativação dos microrganismos, 

assim, não gera residual desinfetante, diferente de outros métodos de desinfecção, onde a 

inativação ocorre por meio de interações químicas. Em termos de tratamento de efluente esta 

é uma vantagem, visto que não há o lançamento de efluente em corpos hídricos com risco de 

toxicidade para a comunidade aquática (EPA, 1999a). 

A inativação dos microrganismos ocorre quando a radiação atravessa a parede celular 

e atinge danificando o material genético (DNA e RNA) através da fotólise, bloqueando a 

replicação do material genético (EPA, 1999a; RODRIGUEZ et al., 2014). 

Os ácidos nucleicos responsáveis pela definição das funções metabólicas e reprodução 

dos microrganismos são o ácido desoxirribonucleico (DNA) e o ácido ribonucleico (RNA), 

estando o DNA associado à síntese de proteínas e o RNA em guardar todas as informações 

genéticas (EPA, 2006). 

O DNA é formado uma dupla hélice de nucleotídeos unidos por pontes de hidrogênio, 

estas possuem quatro subunidades de nucleotídeos, as purinas (adenina e guanina) e as 

pirimidinas (citosina e timina), já para o RNA as pirimidinas diference, onde a timina é 

substituída pela uracila (GONÇALVES et al., 2003; EPA, 2006). 

A inativação por radiação UV ocorre quando são rompidas as ligações não saturadas 

do DNA e RNA, unindo duas bases do mesmo nucleotídeo, processo este conhecido como 

dimerização, este processo comumente ocorre nas pirimidinas, impedindo assim a replicação 

das células. No DNA são possíveis três dímeros: timina-timina (mais comum), timina-citosina 

e citosina-citosina, já no RNA são possíveis dois: uracila-uracila e citosina-citosina. 

Organismos que possuem maior concentração de timina em sua composição do DNA 
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possuem maior sensibilidade à radiação UV (BOLTON E LINDEN, 2003; EPA, 2006). Na 

Figura 3 é possível observar a ação da radiação UV no material genético microbiano. 

 

Figura 3. Representação da radiação UV no DNA dos microrganismos 

Fonte: RAMOS (2017). 

 

3.3.3 Efetividade e fatores que interferem no processo de radiação UV 

A presença de substâncias orgânicas e inorgânicas no efluente reduzem a transmissão 

da luz UV, por exemplo, os sólidos suspensos elevam a absorbância da radiação UV e servem 

como objeto de proteção para os microrganismos (EPA, 1999a). De acordo com Daniel 

(2001) quanto maior o tamanho da partícula, menor será a eficiência da desinfecção por 

radiação UV, sendo assim recomendável uma certa qualidade do efluente em termos de 

turbidez, concentração de sólidos e matéria orgânica em suspensão ou coloidal, com uma 

presença de sólidos suspensos totais menor que 30 mg/L (EPA, 1999b). 

Além disso, para maior eficiência dos sistemas de desinfecção UV deve ser levado em 

consideração fatores como a intensidade da radiação UV, o tempo de exposição, potência e 

limpeza das lâmpadas germicidas, propriedades do reator, a fim de se evitar a presença de 

zonas-mortas e curto-circuito (EPA, 1999b). 

 

3.3.4 Dose média efetiva 

A dose é um parâmetro muito importante quando se fala em desinfecção por radiação 

UV, sendo definida como um produto da intensidade de radiação pelo tempo de exposição. 
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Segundo Gonçalves et al, (2003) as unidades normalmente utilizadas para dose são: J.m
-
², 

mJ.cm
-
² e mWs.cm

-
²; onde: 10 J.cm

-
² = 1 mJ.cm

-
² = 1 mWs.cm

-
². 

Mas de acordo com Metcalf e Eddy (2003) deve-se levar em consideração as 

atenuações sofridas devido a Lei de Beer-Lambert, assim, para a determinação da dose efetiva 

de radiação UV é preciso considerar as intensidades médias, visto que em reatores com 

sistemas de fluxo em batelada a intensidade não é homogênea, formando-se isolinhas de 

radiação apresentadas na Figura 4. 

 

Figura 4. Iso-linhas de intensidade de radiação UV-254 nm (mW.cm
-2

) medidas no interior 

do reator UV através da malha de pontos 

Fonte: FILIPAKI (2018). 

 

Devido ao espaçamento e ao formato da tampa refletora a distribuição da intensidade 

de radiação UV é influenciada, ocorrendo uma maior intensidade na região central que decai à 

medida que aproxima-se das laterais do reator (SOUZA et al., 2012). 

 

3.4 Organismos indicadores de contaminação fecal 

Os mais diversos tipos de organismos encontram na água as condições essenciais para 

desenvolver partes de seus ciclos biológicos ou para sua veiculação, e sua presença no 

efluente favorece a perpetuação de diversas doenças relacionadas com a água. Mas a 

identificação dos organismos patogênicos na água é quase sempre complexa e onerosa, daí a 
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opção pela identificação de organismos indicadores. Para um organismo ser indicador da 

eficiência de um sistema de tratamento de águas residuárias o mesmo deve apresentar as 

seguintes características: resistência maior ao método empregado para remoção/inativação 

que outros patógenos; mecanismos de inativação de ambos devem ser semelhantes e taxas de 

inativação/decaimento de ambos devem ser similares (Brasil, 2006; BASTOS et al., 2003a). 

Um típico indicador bacteriológico são as bactérias do grupo coliforme utilizadas para 

verificar a existência de outros microrganismos que podem representar riscos para a saúde 

pública (USEPA, 1986). Os organismos associados ao intestino de animais homeotérmicos 

podem funcionar como indicadores de contaminação fecal se encontrados fora de seu habitat 

natural e um exemplo são as bactérias do grupo coliforme, mais precisamente o sub-grupo dos 

coliformes termotolerantes ou especificamente a bactéria E. coli, principal representante desse 

sub-grupo (LECLERC et al., 2001; TORTORA et al., 2005). 

De acordo com Von Sperling (2014) os coliformes totais constituem um grande grupo 

de bactérias que usualmente têm sido isoladas de amostras de água e solo, contaminado ou 

não contaminado, bem como de fezes de seres humanos e outros animais de sangue quente. 

Portanto, sua presença não significa especificamente que a contaminação é de origem fecal, 

mas sua ausência em efluentes tratados é um indicador de que o mesmo está livre de 

organismos patogênicos (JORDÃO; PESSOA, 2011, METCALF; EDDY, 2004).  

A Escherichia coli pertencente ao grupo dos coliformes termotolerantes é um 

indicador exclusivo de contaminação fecal pelo fato de desenvolver-se apenas no intestino de 

animais de sangue quente, desse modo, diferente dos coliformes totais, é a única que 

proporciona garantia de contaminação fecal, no entanto, sua indicação não garante que a 

contaminação seja de origem humana, podendo ser proveniente de fezes animais. (JORDÃO; 

PESSÔA, 2011, VON SPERLING, 2014). 

 

3.5  Reuso de águas residuárias 

O reuso das águas pode se dar na irrigação, em usos potáveis e não potáveis, em usos 

industriais, na recarga de aquíferos e diversos outros fins. WESTERHOFF (1984) e 

MANCUSO et al., (2003) propuseram os tipos de reuso das águas servidas de acordo com o 

Quadro 2. 
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Quadro 2. Tipos de reuso de águas servidas 

Tipo de Reuso Descrição 

Reuso 

Potável 

direto 
Esgoto é devidamente tratado e recuperado, sendo diretamente reutilizado no 

abastecimento de água potável. Não há lançamento no ambiente. 

indireto 

Esgoto é tratado, lançado no ambiente em corpos d’água superficiais ou 

aquíferos subterrâneos, com posterior captação e tratamento para 

abastecimento de água potável.  

Reuso 

não 

potável 

para fins 

agrícolas 

Esgoto pode ser tratado ou lançado in natura na irrigação de árvores frutíferas, 

cereais em geral e plantas não alimentícias. 

para fins 

industriais 

Esgoto sofre diversos processos de tratamento para uso em refrigeração, 

caldeiras ou águas de processo. 

para fins 

recreacionais 

Aplicação do esgoto tratado em corpos d’água com padrão recreacional e na 

irrigação de parques e jardins públicos, campos de esportes, etc. 

para fins 

domésticos 

Utilização do esgoto tratado em descargas sanitárias, lavagens de piso e 

automóveis e outros usos domiciliares. 

para fins de 

manutenção 

de vazões 

Lançamento de esgoto devidamente tratado em corpos hídricos que se 

beneficiem do incremento da vazão para diluição de cargas poluidoras. 

para 

aquicultura 

Esgoto pode ser tratado ou lançado in natura na produção de peixes e plantas 

aquáticas que se beneficiem dos nutrientes presentes no efluente. 

para recarga 

de aquíferos 

subterrâneos 

Esgoto devidamente tratado e aplicado em aquíferos subterrâneos, podendo 

ocorrer indiretamente (irrigação) ou diretamente (por injeção sob pressão). 

Fonte: Adaptado de WESTERHOFF (1984) e MANCUSO et al., (2003). 

 

O Brasil ainda não possui regulamentação para o reuso potável (seja direto ou 

indireto), apesar do reuso potável indireto ser involuntariamente amplamente aplicado, devido 

as captações de água para abastecimento público ocorrerem em corpos hídricos que 

receberam o lançamento de esgoto sanitário (doméstico e industriais) à montante. Segundo a 

ANA (2017) mais de 40 milhões de habitantes distribuídos em 524 cidades demandam 

discussão conjunta referente ao impacto de esgotos à montante. 
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De acordo com o Relatório Municipal Water Reuse Markets 2010 elaborado pela 

Global Water Intelligence (GWI) a agricultura e o sistema industrial correspondem as 

atividades humanas consideradas mais hidrointensivas, e a utilização da água de reuso para 

fins agrícolas apresenta-se com a maior quantidade de iniciativas no mundo (32%), seguida 

das irrigações para fins paisagísticos e da utilização para fins industriais (19%) (Figura 10). 

 

Figura 4. Distribuição da utilização de água de reuso no mundo de acordo com seus usos 

Fonte: LAUTZE (2014) apud GWI (2009). 

 

A partir da Figura 4 pode-se observar que existem iniciativas de utilização de água de 

reuso, porém, a grande maioria tratam-se de projetos e estudos de viabilidade. Em 2017 a 

Agência Nacional das Águas (ANA) estimou a capacidade de reuso instalada no Brasil em 

aproximadamente 2 m³/s, sendo que apenas 1,6 m³/s seriam realmente reutilizados, 

demonstrando uma existência limitada de projetos de médio e grande porte. 

Asano et al. (2007) reuniu as possíveis rotas completas de sistemas de tratamento de 

esgotos para aplicação em reuso (Quadro 3). 
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Quadro 3. Sistema de tratamento das águas servidas e aplicações de reuso 

  Sistema de Tratamento Aplicação de Água de Reuso 

1 
Lodos Ativados + Nitrificação + Remoção 

Qúimica de Fósforo 
Irrigação de campos de golfe 

2 
Lodos Ativados + Remoção de Nitrogênio 

+ Microfiltração + Desinfecção UV 

Irrigação paisagística e torres industriais de 

refrigeração 

3 
MBR+ Remoção Biológica de nitrogênio 

e fósforo+ Desinfecção UV 
Fins ornamentais 

4 
Lodos Ativados + Microfiltração+ 

Eletrodiálise + Desinfecção por Cloração 
Irrigação paisagística  

5 
Lodos Ativados + Nitrificação+ 

Microfiltração+ Osmose Reversa+ POA 

Reuso potavel indireto por recarga de aquíferos 

ou incremento de disponibilidade superficial 

Fonte: Adaptado de Asano et al. (2007). 

 

Em geral o processo típico observado envolve o tratamento por lodos ativados seguido 

de desinfecção.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho experimental de desinfecção utilizando a radiação UV no tratamento do 

efluente final de uma indústria de papel foi realizado em escala laboratorial utilizando um 

reator de bancada com operação em batelada. 

A presente pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Saneamento Ambiental e 

Qualidade da Água do Departamento de Engenharia Ambiental (DENAM) da Universidade 

Estadual do Centro – Oeste – UNICENTRO campus Irati – PR.  

 

4.1 Efluente da indústria de papel 

O efluente utilizado neste estudo foi gentilmente fornecido por uma indústria de papel 

de grande porte localizada no estado do Paraná. A ETE da indústria possui uma vazão média 

de 5000 m³.d
-1

 sendo composta em sequência por: calha parshall, grade, caixa de areia, 

decantador primário, reatores aerados e decantador secundário. Na Figura 5 encontra-se o 

fluxograma da ETE: 

 

Figura 5. Fluxograma da ETE da indústria de papel 
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O efluente foi coletado diretamente da saída final da ETE, antes do seu lançamento no 

corpo hídrico. 

 

4.2 Caracterização do efluente 

A caracterização do efluente da saída final da ETE aqui denominado como bruto foi 

realizada de acordo com as metodologias estabelecidas pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). Na Tabela 1 são listadas as análises 

realizadas: 

Tabela 1. Análises realizadas nesta pesquisa para a caracterização do efluente da saída da 

ETE da indústria. 

PARÂMETROS  METODOLOGIA ANALÍTICA 
REFERÊNCIA 

(método) 

Coliformes totais (UFC/100 mL)  Membrana filtrante APHA (9223B) 

Escherichia coli (UFC/100 mL)  Membrana filtrante APHA (9223B) 

Absorbância (254 nm)  Espectrofotometria UV  APHA (5910B) 

Sólidos totais (mg.L
-1

)  Gravimetria APHA (2540G) 

Sólidos suspensos totais (mg.L
-1

)  Gravimetria APHA (2540D) 

Turbidez (uT)  Nefelometria  APHA (2130) 

pH  
Potenciometria com eletrodo 

combinado  
APHA (4500) 

 

Para a realização dos ensaios microbiológicos foi utilizada a técnica da membrana 

filtrante (APHA, 1999), o meio de cultura utilizado para a quantificação conjunta de CT e E. 

coli foi o Chromocult® Coliform Agar (Merk). Para sua preparação foram dissolvidos 26,5 g 

do meio de cultura em 1000 mL de água destilada esterilizada, aquecendo a mistura, mas não 

deixando que a mesma atingisse o ponto de ebulição. A água destilada e demais materiais 

necessários eram esterilizados em autoclave à 120ºC e pressão de 103,3 kPa por 15 minutos.  

Após dissolvido o meio de cultura em alíquotas de 10 mL era distribuído em placas de Petri 

estéreis. Estas placas permaneciam armazenadas em geladeira até a realização dos ensaios 

microbiológicos.  

Os ensaios microbiológicos respeitaram o tempo ideal, sendo realizados em até 8 

horas da obtenção das amostras, nunca excedendo 24 horas, considerando as recomendações 

de preservação de amostras descritas em APHA (1999). 

Para os ensaios, amostras de 100 mL foram filtradas em membranas estéreis de nitrato 

de celulose com 0,45 μm de porosidade em sistema Manifold para filtração a vácuo com trapp 
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de segurança e filtros autoclaváveis. Em seguida estas membranas foram colocadas nas placas 

de Petri e incubadas em estufa à 36 ± 1ºC por 24 ± 1 hora.  

Nesta técnica a interpretação dos resultados se deu pela contagem de colônias, as 

colônias que apresentaram coloração salmão/vermelha foram identificadas como CT e as que 

apresentaram coloração violeta/azul foram identificadas como E.coli (Figura 6). Os resultados 

foram expressos em Unidade Formadora de Colônia (UFC) por 100 mL. 

 

Figura 6. Placas indicando a presença de colônias de CT e E.coli referentes à amostra de 

efluente bruto nas diluições 10
-1

 e 10
-2

 

 

4.3 Processo de desinfecção 

4.3.1 Descrição do reator UV 

O reator de radiação UV de bancada utilizado na pesquisa foi confeccionado em aço 

inox composto por uma câmara de irradiação e uma cúpula refletora de alumínio que dá 

suporte às lâmpadas. 

Como fonte de radiação UV foram utilizadas seis lâmpadas de baixa pressão com 

potência nominal de 15 W da marca Phillips, emersas e distanciadas uniformemente 2,2 cm 

entre si, com acionamento individual por interruptores localizados na parte externa superior 

do reator. Em todos os ensaios foram mantidas ligadas as seis lâmpadas. 

A câmara de desinfecção possui as seguintes dimensões: 45 cm de comprimento x 40 

cm de largura x 15 cm de altura. Para a variação da espessura de lâmina líquida utilizou-se um 

adaptador em aço inox a fim de manter constante a altura das lâmpadas com a superfície do 

líquido a ser desinfetado, este adaptador possuía as seguintes dimensões: 45 cm de 

comprimento x 40 cm de largura x 4 cm de altura. 
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Na Figura 7 encontra-se um detalhamento do reator fotoquímico utilizado: em (a) a 

cúpula refletora, área interna e seu adaptador e em (b) o detalhamento do reator. 

Legenda: 1. Lâmpadas Germicidas, 2. Conexão elétrica; 3. Interruptores individuais para acionamento das 

lâmpadas; 4. Adaptador. 

Figura 7. Detalhamento do reator UV utilizado nesta pesquisa 

 

4.3.2 Determinação da intensidade da radiação UV e dose média efetiva 

Para a quantificação da intensidade da radiação UV emitida pelas lâmpadas e obtenção 

da intensidade média de radiação no interior do reator (I0) foi utilizado um radiômetro da 

marca Vilber Loumart (VLX-3W) equipado com sensor em comprimento de onda de 254 nm. 

Foram estipulados 56 pontos equidistantes em 5 cm através de uma malha de pontos no fundo 

do reator e adotou-se um tempo de 15 minutos para a estabilização das lâmpadas e findo este 

período realizou-se a medição da intensidade de radiação em cada um dos pontos. A partir das 

medições realizou-se uma média dos 56 pontos, resultando na intensidade média de radiação 

UV emitida pela fonte (I0) a qual se faz necessária para o cálculo da intensidade média efetiva 

de radiação UV (Im). 
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A partir de I0 determinou-se a intensidade média efetiva de radiação (Im) através da 

Lei de Beer-Lambert (Equação 1) levando-se em consideração a absorbância corrigida a 254 

nm do efluente. 

Im = I0/α*L *[1-e(-α*L)]    (1) 

       

Im = intensidade média efetiva (mW.cm
-2

); 

I0 = intensidade média da radiação emitida pela fonte e aplicada à superfície (mW.cm-²); 

α = coeficiente de absorção (cm-¹); 

L = espessura da lâmina líquida (cm). 

 

Sendo que o coeficiente de absorção é obtido de acordo com a absorbância (Equação 

2). 

 

α = A* ln(10)       (2) 

α = 2,303*A  

        

α: coeficiente de absorbância (cm
-1

); 

A: absorbância medida a 254 nm (cm-¹). 

 

Assim, a dose média efetiva de radiação aplicada no reator pode ser determinada pela 

Equação 3, correspondendo do produto entre a intensidade (Im) e o tempo de exposição. 

 

Dm = Im*t      (3) 

        

Dm = Dose média efetiva (mWs.cm
-2

); 

Im = Intensidade média de radiação (mWs.cm
-2

); 

T = Tempo de exposição (s). 

 

A efetividade da inativação microbiana foi calculada pela da Equação 4: 

 

Eficiência (log) = log10 (N/N0)   (4) 

        

N0 = Número inicial de microrganismos; 

N = Número de microrganismos remanescente após desinfecção por radiação UV. 
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4.3.3 Condução dos ensaios de radiação UV 

Para a realização dos ensaios de radiação UV o efluente era coletado no dia do ensaio 

e inicialmente ligavam-se simultaneamente as seis lâmpadas e eram mantidas assim por 15 

minutos para a sua estabilização. Em seguida o reator era preenchido com o efluente para as 

alturas de 4 e 8cm de lâmina líquida e mantido sob agitação por três agitadores magnéticos 

com espaçamento equidistantes. Os tempos de exposição utilizados foram de 30, 60 e 90s 

para ambas as alturas. Para os ensaios com altura de lâmina líquida de 8 cm utilizava-se um 

adaptador em aço inox de 4cm.  

Ao final de cada tempo de exposição à radiação UV eram retiradas alíquotas de 150 

mL para a realização dos exames microbiológicos, as quais não representam significativa 

redução da altura de lâmina líquida adotada, não influenciando nos resultados finais. 

Findo cada ensaio o reator era lavado com água destilada e desinfetado com álcool 

70%. Foram realizadas quatro campanhas amostrais para cada altura de lâmina líquida 

adotada.  

Todo o material utilizado nos ensaios de desinfecção por radiação UV e reservação 

das amostras eram previamente esterilizados em autoclave à 120ºC ± 1ºC e 103,3 kPa por 15 

minutos.  

 

4.3.4 Análise estatística 

Para todos os dados foram utilizadas três repetições por tratamento e as análises 

estatísticas foram efetuadas no software livre e gratuito RStudio. Previamente os dados foram 

checados quanto à gaussianidade dos resíduos e homogeneidade das variâncias pelo teste de 

Shapiro-Wilk, ao nível de significância de 5%. 

A fim de investigar o comportamento das variáveis categóricas, tempo de exposição 

(s) e altura de lâmina líquida (cm) na inativação dos microrganismos indicadores de 

contaminação fecal, CT e E.coli (variáveis dependentes) do efluente, realizou-se um 

Delineamento Inteiramente Casualizado – DIC em esquema fatorial 3x2, sobre o qual foi 

aplicada a Análise de Variância (ANOVA).  

Como os resultados da ANOVA demonstraram que a interação das variáveis 

categóricas não foram significativas a 5% (p > 0,05) de probabilidade, em seguida, aplicou-se 

o Teste de Tukey para o fator tempo de exposição. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Medição da intensidade e cálculo das doses médias efetivas de radiação UV 

Observou-se que a intensidade de radiação UV emitida pelas lâmpadas dentro do 

reator de bancada não era homogênea, encontrando-se maiores intensidades na região central 

do reator e menores nas proximidades laterais.  

A configuração do reator UV utilizado na presente pesquisa permite espaços entre as 

lâmpadas e a forma da cúpula propicia a desestabilização da distribuição da intensidade 

emitida de radiação UV. 

Para o conjunto das seis lâmpadas ligadas a intensidade média emitida pela fonte (I0) 

apresentou uma média de radiação na superfície de 5,77 ± 1,23 mWs.cm
-
² considerando a 

malha de 56 pontos. 

A partir do valor da absorbância das amostras, foi calculado o coeficiente de 

absorbância de acordo com a Lei de Beer-Lambert e em seguida, com as medidas de altura de 

lâminas líquidas, tempo de exposição, coeficiente de absorbância e o valor da intensidade 

média emitida pela fonte obtiveram-se os valores de intensidade média efetiva (Im), que leva 

em consideração a capacidade de absorção da radiação pelas substâncias presentes no 

efluente. Por fim, obteve-se as doses médias efetivas (Dm) para cada tempo de exposição 

empregado.  

A Tabela 2 apresenta os resultados encontrados para intensidade e doses médias 

efetivas de radiação UV para cada altura de lâmina líquida. 

Tabela 2. Intensidades e doses médias efetivas de radiação UV 

Intensidade 

média de 

radiação na 

superfície (I0) 

(mW/cm
2
) 

Absorbância 

(254 nm) 

Espessura 

da lâmina 

líquida (cm) 

Ensaio 

Tempo de 

exposição 

(s
-1

) 

Intensidade 

média efetiva 

(Im) 

(mW/cm
2
) 

Dose média 

efetiva 

(mWs/cm²) 

5,77 0,604 

4 ALL4 

30 

1,03 

30,9 

60 61,8 

90 92,7 

8 ALL8 

30 

0,51 

15,3 

60 30,6 

90 45,9 

NOTA: I0: Intensidade média emitida pela fonte na superfície sem levar em consideração a atenuação (lei de 

Beer-Lambert); Im: Intensidade média efetiva levando em consideração a atenuação. 
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Observa-se na Tabela 02 que as doses médias efetivas decrescem com o aumento da 

espessura da lâmina líquida.  

 

5.2 Caracterização do efluente 

A primeira etapa foi a caracterização do efluente bruto (saída final da ETE), os 

efluentes industriais apresentam uma composição complexa e muito variada resultante de 

todas as etapas do processo produtivo, bem como, de refeitórios, sanitários e outros.  

O mesmo efluente pode apresentar diferenças significativas nos parâmetros avaliados 

em cada coleta, por este motivo sua caracterização é de grande importância. 

Durante a realização deste trabalho foram realizadas 04 campanhas de coleta de 

efluente e na Tabela 3 encontram-se os resultados obtidos para todos os parâmetros avaliados. 

Tabela 3. Resultados das análises dos parâmetros utilizados na caracterização do efluente 

bruto 

PARÂMETROS MÉDIA ± DESVIO PADRÃO 

Coliformes totais (UFC/100 mL) 8,05E+03 ± 3,43E+03 

Escherichia coli (UFC/100 mL)  4,40E+02 ± 6,92E+02 

Absorbância (254 nm)  0,604 ± 0,06 

Sólidos totais (mg.L
-1

)  391,5 ± 40,0 

Sólidos suspensos totais (mg.L
-1

)  1,65 ± 1,06 

Turbidez (uT)  5,12 ± 1,13  

pH  7,39 ± 0,36 

 

Fatores como a absorbância, a turbidez e os sólidos apresentam grande interferência na 

desinfecção por radiação UV. A absorbância está associada à concentração de sólidos 

suspensos, metais e outros componentes orgânicos e inorgânicos dissolvidos no efluente 

(CHERNICHARO et al., 2001; METCALF E EDDY, 2003).  

Os sólidos suspensos totais (SST) atuam como material de proteção para os 

microrganismos alvo da desinfecção e absorvem a radiação UV, estando a turbidez 

relacionada com os SST (METCALF E EDDY, 2003; TEMPLETON et al., 2006). 

O valor da absorbância do efluente encontra-se dentro da faixa dos valores típicos (04 

a 0,8) dos parâmetros de dimensionamento de reatores UV com lâmpadas emersas 

(GONÇALVEZ et al., 2003).  

O valor de 1,65 ± 1,06 para SST encontra-se abaixo do valor de 30 mg.L
-1 

admitido 

pela EPA (1999b) para se trabalhar com radiação UV, já os valores de turbidez e absorbância 
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estão acima dos máximos recomendados, 5 uT (NATURALTEC, 2010) e 0,1 de absorbância 

em comprimento de onde de 254 nm (valor usualmente adotado pelos fabricantes de 

equipamentos de desinfecção por radiação UV) respectivamente. 

As concentrações médias iniciais verificadas no efluente bruto para os microrganismos 

CT e E. coli, foram, respectivamente, 8,05E+03 UFC/100mL e 4,40E+02 UFC/100mL, 

abaixo das concentrações usuais para esgoto sanitário, provavelmente devido a sua diluição 

com o efluente industrial. 

Para o efluente tratado não foi novamente realizada a caracterização física, tendo em 

vista que a radiação ultravioleta não provoca alterações significativas nas características 

físico-químicas do efluente. Ainda pode-se ressaltar que o efluente é exposto durante um 

curto período de tempo à radiação, na ordem de segundos, o que não resulta em alterações 

significativas em sua composição. 

 

5.3 Ensaios de desinfecção com radiação UV 

5.3.1 Remoção de microrganismos indicadores 

A Tabela 4 reúne os resultados obtidos para a concentração dos microrganismos 

indicadores após a desinfecção por radiação UV para cada ensaio realizado. É notável a 

variação da densidade de microrganismos em função das amostras. 

Tabela 4. Inativação dos microrganismos indicadores no efluente bruto 

Ensaio 
Espessura da lâmina 

líquida (cm) 

Tempo de 

exposição (s
-1

) 

CT (UFC.100mL
-1

) E. coli (UFC.100mL
-1

) 

N/N0 Inativação N/N0 Inativação 

1 

4 

30 1,24E-02 -1,91 1,33E-01 -0,88 

60 9,44E-03 -2,02 2,33E-02 -1,63 

90 3,19E-03 -2,50 3,33E-03 -2,48 

8 

30 8,33E-03 -2,08 4,50E-02 -1,35 

60 7,08E-03 -2,15 6,67E-03 -2,18 

90 2,64E-03 -2,58 1,67E-03 -2,78 

2 

4 

30 1,54E-01 -0,81 4,14E-01 -0,38 

60 6,90E-02 -1,16 7,14E-03 -2,15 

90 1,50E-03 -2,82 3,57E-03 -2,45 

8 

30 8,30E-02 -1,08 0,00E+00 - 

60 5,85E-02 -1,23 0,00E+00 - 

90 4,15E-02 -1,38 1,67E-03 -2,78 
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Tabela 4. Inativação dos microrganismos indicadores no efluente bruto (continuação) 

Ensaio 
Espessura da lâmina 

líquida (cm) 

Tempo de 

exposição (s
-1

) 

CT (UFC.100mL
-1

) E. coli (UFC.100mL
-1

) 

N/N0 Inativação N/N0 Inativação 

3 

4 

30 1,35E-02 -1,87 1,00E-02 -2,00 

60 7,19E-03 -2,14 5,00E-03 -2,30 

90 3,13E-04 -3,51 5,00E-03 -2,30 

8 

30 1,00E-02 -2,00 4,00E-01 -0,40 

60 9,38E-03 -2,03 4,00E-02 -1,40 

90 5,31E-03 -2,27 3,00E-02 -1,52 

 

No ensaio 1 em que o efluente apresentava concentração de SST de 2,4 mg.L
-1

, a 

maior inativação de CT e E. coli obtidas foram próximas de 3 log para a dose de 45,9 

mWs.cm
-
² em ALL de 8cm. Na ALL de 4cm com dose de 92,7 mWs.cm

-
² obteve-se 

inativação de aproximadamente 2,5 log. 

Para o ensaio 2 obteve-se inativação total de E.coli com dose variando de 15,3 a 30,6 

mWs.cm
-
² e para o microrganismo CT a maior inativação, com aproximadamente 3 unidades 

logarítmicas ocorreu em dose aplicada de 92,7 mWs.cm
-
². Este ensaio foi o mais satisfatório 

em termos de eficiência de inativação de CT e E.coli, atribuiu-se isto à melhor qualidade do 

efluente em relação à presença de sólidos e turbidez: 0,4 mg.L
-1

 de SST e 3,23 uT, 

respectivamente. 

No ensaio 3 alcançou-se com 92,7 mWs.cm
-
² de dose as maiores inativações de CT e 

E.coli com 3,5 log e 2,3 log respectivamente, este efluente apresentava concentração de SST 

de 5,12 mg.L
-1

. 

USEPA (2011) indica para inativação de 4 log de E. coli doses menores que 15 

mJ.cm
-2,

 e doses menores de 40 mWs.cm
-2

 para a maioria das bactérias patogênicas. 

A Tabela 5 reúne os resultados obtidos para a eficiência de inativação em termos 

percentuais para a concentração dos microrganismos indicadores após a desinfecção por 

radiação UV para cada ensaio realizado.  

Tabela 5. Eficiências na inativação dos microrganismos indicadores no efluente bruto 

Ensaio 

Espessura 

da lâmina 

líquida 

(cm) 

Tempo 

de 

exposição 

(s) 

Eficiência de Inativação 

(%) 

CT  E. coli  

1 4 
30 98,89 81,82 

60 99,16 96,82 
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Tabela 5. Eficiências na inativação dos microrganismos indicadores no efluente bruto 

(continuação) 

Ensaio 

Espessura 

da lâmina 

líquida 

(cm) 

Tempo 

de 

exposição 

(s) 

Eficiência de Inativação 

(%) 

CT  E. coli  

1 

4 90 99,71 99,55 

8 

30 99,25 93,86 

60 99,37 99,09 

90 99,76 99,77 

2 

4 

30 96,17 73,64 

60 98,29 99,55 

90 99,96 99,77 

8 

30 97,94 100,00 

60 98,55 100,00 

90 98,97 99,77 

3 

4 

30 98,39 99,55 

60 99,14 99,77 

90 99,96 99,77 

8 

30 98,81 81,82 

60 98,88 98,18 

90 99,37 98,64 

 

Através da Tabela 5 podemos observar a variação de eficiência no tratamento em 

função das amostras. Para E.coli observou-se uma melhor média de eficiência de remoção, 

apresentando-se este como um organismo com menor resistência ao efeito da radiação UV nas 

doses aplicadas neste trabalho, alcançando-se remoção total em duas situações com altura de 

lâmina líquida igual a 8cm em doses de 15,3 e 30,6 mWs.cm
-
². 

De maneira geral os coliformes totais apresentaram decaimento contínuo com o 

aumento da dose de exposição, contudo, a remoção total deste microrganismo não foi 

alcançada em nenhuma das doses empregadas. 

Avaliando-se os dados apresentados na Tabela 5 para CT e E.coli os resultados 

demonstram que as eficiências de redução para a desinfecção UV já no primeiro tempo de 

contato (30s) foram de até 99,25 e 100% respectivamente, demonstrando que mesmo em 

reduzidos tempos de contato é possível obter ótimos resultados. 
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Para o tempo de contato de 60s obteve-se para CT e E.coli as eficiências de inativação 

de 99,37 e 100% respectivamente, alcançando-se maiores eficiências de inativação com o 

aumento do tempo de contato. 

No maior tempo de exposição testado neste trabalho para a desinfecção UV (90s) 

obteve-se 99,96% de inativação para CT e 99,77% para E.coli, apesar da tendência do 

aumento do percentual de inativação à medida em que se aumenta o tempo de contato, para 

E.coli o mesmo não aconteceu, porém, quando se leva em consideração os valores médios, a 

premissa se confirma. 

Verifica-se também que se a E.coli for submetida a uma dose de 45,9 ou de 92,7 a 

eficiência de desinfecção é exatamente a mesma, ou seja, 99,77%, isso implica que para um 

mesmo tempo de exposição, pode-se variar a altura de lamina liquida que o resultado não 

sofre alteração significativa.  

 

5.3.2 Resultados do ensaio de desinfecção com radiação UV com ALL 4 

Na Figura 8 são apresentados os resultados médios de inativação dos microrganismos 

CT e E. coli em função da dose de radiação UV empregada para a altura de lâmina líquida de 

4 cm. 

 

Figura 8. Inativação de CT e E.coli em função da dose de radiação UV empregada para a 

altura de lâmina líquida de 4cm 
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No presente ensaio, a desinfecção com radiação UV foi bastante efetiva para CT e E. 

coli, com 90 segundos de exposição (dose média efetiva de 92,7 mWs.cm
-
²) foi possível 

alcançar a inativação média de 2,94 ± 0,51 log para CT e 2,41 ± 0,09 log para E. coli.  

Souza et al. (2012) obteve inativação de aproximadamente 3 unidades logarítmicas 

para CT com dose de 95,13 mWs.cm
-
² aplicadas a efluente de esgoto sanitário proveniente de 

tratamento biológico. Na presente pesquisa as doses de radiação UV empregadas encontram-

se nesta faixa, observando semelhanças nas unidades logarítmicas de remoção. 

De acordo com Lazarova et al. (1999), doses de radiação UV entre 30 a 45 mWs.cm
-
² 

para efluentes oriundos de tratamento secundário, são suficientes para uma remoção entre 3  a 

5 unidades logarítmicas de CT. Estes resultados mostraram semelhanças aos resultados 

obtidos neste trabalho para ambos os microrganismos indicadores. 

Para E.coli no presente ensaio, com 30 segundos de exposição à radiação UV (dose 

média efetiva de 30,9 mWs.cm
-
²) houve inativação média de 1,09 log. Tal resultado de 

inativação com base na dose média efetiva foi semelhante ao trabalho de Koivunen e 

Heinonen-Tanski (2005), onde com doses de radiação de 22 a 38 mWs.cm
-
² alcançaram uma 

inativação de 1,44 para E.coli em efluente sintético. 

De um modo geral, foi possível observar o decaimento no número de microrganismos 

indicadores com o aumento do tempo de exposição à radiação UV, como é possível observar 

nas Figuras 8 e 9 para os ensaios realizados nas duas alturas de lâmina líquida (4 e 8cm). 

 

5.3.3 Resultados do ensaio de desinfecção com radiação UV com ALL 8 

Na Figura 9 são apresentados os resultados de inativação dos microrganismos CT e E. 

coli em função da dose de radiação UV empregada para a altura de lâmina líquida de 8 cm. 
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Figura 9. Inativação de CT e E.coli em função da dose de radiação UV empregada para a 

altura de lâmina líquida de 8 cm 
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2
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incidente nos microrganismos, segundo Tchobanoglous et al. (1991) a concentração de SST 

deve ser menor que 10 mg.L
-1

. 

Guo et al. (2011) para efluente de tratamento secundário obteve inativação média de 

aproximadamente 3 log para CT, porém, para E. coli foi de aproximadamente de 2 log com 

dose de radiação de 34,47 ± 11,2 mWs.cm
-
². A diferença de inativação em função da mesma 

dose de radiação UV aplicada pode estar relacionada com a resistência dos microrganismos 

que variam entre as espécies e até mesmo dentro da mesma espécie (QUEK E HU, 2008). 

 

5.4 ANOVA e teste de médias 

A fim de corroborar com os resultados acima citados, foi realizada a análise fatorial 

para os microrganismos indicadores CT e E.coli (Tabela 6 e 7) para determinar também 

estatisticamente a influência dos fatores tempo de exposição (dose) e altura de lâmina líquida 

no tratamento por radiação UV no efluente de estudo. 

Tabela 6. Resumo da ANOVA em esquema fatorial para CT 

Causas da variação 
Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 
F P 

Altura de lâmina líquida (cm) 1 533,60 0,1275 0,69845 

Tempo de exposição (s) 2 18554,10 5,4763 0,02042* 

ALL * tempo 2 4540,70 1,3402 0,29830 

Resíduo 12 3388,10 

  Total 17       

Legenda: * = Significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo teste de F. 

 

Tabela 7. Resumo da ANOVA em esquema fatorial para E.coli 

Causas da variação 
Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 
F P 

Altura de lâmina líquida (cm) 1 2,945 0,3546 0,56258 

Tempo de exposição (s) 2 37,516 4,5176 0,03447* 

ALL * tempo 2 2,834 0,3412 0,71759 

Resíduo 12 8,304 

  Total 17       

Legenda: * = Significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo teste de F. 

 

De acordo com os resultados do teste ANOVA, apenas o fator tempo de exposição 

apresentou significância (P< 0,05) tanto para CT quanto para E.coli, ou seja, somente o fator 

tempo de exposição apresentou influência no processo de desinfecção do efluente.  
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De acordo com o teste F, as médias do fator altura de lâmina líquida são 

estatisticamente iguais tanto para CT quanto para E.coli, ou seja, as duas alturas de lâmina 

líquida testadas (4 e 8 cm) não apresentaram diferença nos resultados do tratamento por 

radiação UV no efluente em estudo. Também se constatou que não há relação entre o fator 

altura de lâmina líquida e tempo de exposição tanto para CT (p=0,29830) quanto para E.coli 

(p=0,71759).  

Assim, o teste de Tukey foi aplicado para o fator tempo de exposição para os 

microrganismos indicadores CT e E.coli (Tabela 8). 

Tabela 8. Teste de Tukey para CT e E.coli considerando o parâmetro tempo de exposição 

Tempo de exposição (s) Médias de CT* Médias de E.coli* 

30 141,5 a 5,878** a 

60 88,83 ab 1,8307** ab 

90 30,33 b 1,3106** b 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si. 

** Gerou-se a partir da extração da raiz quadrada de cada observação.  

 

Verificou-se através do teste de Tukey aplicado que o tempo de exposição de 30s e o 

de 90s diferiram estatisticamente, pois apresentaram letras diferentes, e que o tempo de 

exposição de 60s não diferiu estatisticamente quando comparado com o tempo de 30 e de 90 

s. Desta forma, sabendo-se que o tempo de exposição de 90s foi o que apresentou menores 

médias de concentração de CT e E.coli e que estas não diferiram estatisticamente das médias 

obtidas pelo tempo de 60s, pensando em termos de custo-benefício e rapidez do processo, 

pode-se concluir que o tempo de 60s se mostrou mais adequado para a desinfecção do 

efluente em estudo. 

 

5.5 Viabilidade para reuso do efluente tratado 

Mais do que os valores de eficiência de inativação de CT e E. coli, as densidades 

finais desses microrganismos, remanescentes dos ensaios de desinfecção com radiação UV e, 

ainda presentes no efluente tratado, também devem ser considerados e encontram-se 

apresentadas na Tabela 9. 
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Tabela 9. Remanescentes de CT e E.coli após os ensaios de desinfecção 

Ensaio 
Espessura da 

lâmina líquida (cm) 

Tempo de 

exposição (s
-1

) 

CT 

(UFC.100mL
-1

) 

E. coli 

(UFC.100mL
-1

) 

1 

4 

30 8,90E+01 8,00E+01 

60 6,80E+01 1,40E+01 

90 2,30E+01 2,00E+00 

8 

30 6,00E+01 2,70E+01 

60 5,10E+01 4,00E+00 

90 1,90E+01 1,00E+00 

2 

4 

30 3,08E+02 1,16E+02 

60 1,38E+02 2,00E+00 

90 3,00E+00 1,00E+00 

8 

30 1,66E+02 0,00E+00 

60 1,17E+02 0,00E+00 

90 8,30E+01 1,00E+00 

3 

4 

30 1,30E+02 2,00E+00 

60 6,90E+01 1,00E+00 

90 3,00E+00 1,00E+00 

8 

30 9,60E+01 8,00E+01 

60 9,00E+01 8,00E+00 

90 5,10E+01 6,00E+00 

 

Para algumas condições experimentais testadas, a carga bacteriana inicial não foi 

completamente removida, mas foi significativamente diminuída, como nos ensaios 2 e 3 com 

altura de lâmina líquida de 4cm com tempo de exposição de 90s para CT e E.coli, onde o 

valor médio de N0 era de 8,05x103 NMP/100 mL e 4,40 x 102 NMP/100 mL, e foi reduzido 

para 3,0 NMP/100 mL e para 1,0 NMP/100 mL respectivamente. 

Assim, de acordo com o exposto anteriormente e a partir dos dados observados na 

Tabela 9, verifica-se que este efluente possui grande potencialidade para reuso, de acordo com 

a NBR 13.969/97 (Tabela 10).  

A NBR 13.969/97 trata sobre o dimensionamento, construção e operação de tanques 

sépticos, mais especificamente no seu item 5.6 descreve o reuso local e menciona que “o 

esgoto tratado em condições de reuso possa ser exportado para além do limite do sistema local 

para atender à demanda industrial ou outra demanda da área próxima” (NBR 13.969/97), 

conforme Tabela 10. 
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Tabela 10. Classes de água de reuso e tratamentos necessários de acordo com NBR 

13.969/1997 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 

Destinação 

Lavagem de carro, 

uso com contato 

direto 

Lavagem de pisos, 

calçadas, irrigação 

de jardins, harmonia 

paisagística 

Descarga de vasos 

sanitários 

Irrigação de 

forrageiras, 

pomares, pastagens, 

até 10 dias antes da 

colheita 

Parâmetros 

Turbidez  <5 <5 <10 - 

CF <200 NMP 100mL
-1

 <500 NMP 100mL
-1

 <500 NMP 100mL
-1

 <500 NMP 100mL
-1

 

SDT <200 mg.L
-1

 - - - 

pH 6  a 8 - - - 

Cl residual 0.5 a 1.5 mg.L
-1

 
 

- - 

OD - - - >2 mg.L
-1

 

Legenda: CF= coliformes fecais; NMP = número mais provável; SDT = sólidos dissolvidos totais; Cl = cloro; 

OD= oxigênio dissolvido. 

 

 

Observa-se que as concentrações remanescentes dos microrganismos indicadores neste 

trabalho encontram-se abaixo dos valores permitidos pela norma brasileira, assim, com 

possibilidade de reuso, até mesmo para atividades de uso com contato direto, como por 

exemplo, a lavagem de veículos. 

O Brasil ainda não possui regulamentação para o reuso potável (seja direto ou 

indireto), apesar do reuso potável indireto ser involuntariamente amplamente aplicado, devido 

as captações de água para abastecimento público ocorrerem em corpos hídricos que 

receberam o lançamento de esgoto sanitário (doméstico e industriais) à montante.  

Hespanhol (1998) apud Tsutiya (2001) comenta que o reuso no âmbito industrial mais 

comuns são os seguintes: torres de resfriamento, caldeiras, construção civil, irrigação de áreas 

verdes de instalação industriais, lavagens de pisos e processos industriais. 

No ambiente industrial o efluente tratado por desinfecção UV neste trabalho, levando 

em consideração o quesito microbiológico, poderia ser utilizado como formas de reuso na 

irrigação paisagística, para fins ornamentais e como água nas torres industriais de 

refrigeração. 

Outra possível utilização para este efluente tratado seria em sistemas de fertirrigação, 

Medeiros et al. (2012) apresentou um estudo de caso do reuso de água no setor 

sucroalcooleiro. Este estudo destaca que o processo realiza o tratamento de 75.500 m³/mês, de 
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águas residuárias, retornando para a empresa e sendo utilizada na irrigação do gramado e 

jardins, e para outros fins não potáveis, como a lavagem de áreas externas e dos caminhões. 

Medeiros et al. (2012) ainda destaca que para este sistema de reuso no setor 

sucroalcooleiro o investimento financeiro para a implantação do projeto correspondeu a 

aproximadamente R$ 950.000,00, o qual foi recuperado em cinco anos. 

Smith et al. (1997) e Thacker (1985b) citados por Rezende (2003) estudaram a 

aplicação de efluente proveniente de fábricas de celulose na silvicultura e demonstram que 

isso pode se tornar uma opção atrativa para se alcançar um fechamento do circuito para o 

setor florestal. 

Observa-se também que o efluente estudado após o tratamento com radiação UV, no 

que se refere ao quesito microbiológico, atende aos padrões estabelecidos até mesmo na 

legislação mais rígida, na categoria para reuso agrícola restrito (Tabela 11), como a USEPA 

(2012), que os dados encontram-se abaixo dos valores permitidos (CF <200 UFC 100 mL
-1

). 

Tabela 5. Critérios recomendados para reuso agrícola restrito em cada referência considerada 

  
USEPA 

(2012) 

OMS             

(2006) 

PROSAB 

(2006)  

CETESB 

(2006) 

Resolução 

COEMA nº 

2/2017 

Resolução 

Conjunta 

SES/SMA/SSRH 

nº 01/2017 

CT (NMP/100mL) <200
(2)

  10
4
 a 10

6(1)(2)
 <10

4
 ou <10

5(1)
 10

1
 a 10

5
 <10

3
 <200 

Ovos de helmintos - < 1 ovo/L < 1 ovo/L < 1 ovo/L < 1 ovo/L 1 ovo/L 

pH 6.0 - 9.0 - - - 6.0 - 8.5 6.0 a 9.0 

DBO (mg/L) ≤ 30 - - - - ≤ 30 

SST (mg/L) ≤ 30 - - - -  ≤ 30 

(1) Varia conforme a técnica de irrigação, tipo de cultura e grupos expostos; 

(2) A USEPA utiliza coliformes fecais como critério de indicador patogênico e a OMS E.coli. 
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6. CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu avançar no estudo da radiação UV como alternativa de 

tratamento terciário de efluente de indústria de produção de papel, apresentando-se como uma 

excelente alternativa para a desinfecção do efluente combinado (industrial + doméstico). 

As características do efluente demonstraram total aptidão para a aplicação da radiação 

UV, tendo em vista os baixos valores de sólidos encontrados (1,65 ± 1,06 para SST), estando 

estes abaixo do valor admitido pela EPA (1999b) para se trabalhar com a radiação UV. 

Nas condições testadas e pela qualidade do efluente, observou-se que a altura de 

lâmina liquida não exerceu influência significativa na eficiência da desinfecção. 

Entretanto os tempos de exposição, ou doses médias efetivas demonstraram influência 

na inativação, alcançando-se melhores resultados com 90 segundos de exposição, na dose 

média efetiva de 92,7 mWs/cm² com inativação média de 2,94 ± 0,51 log para CT e 2,41 ± 

0,09 log para E. coli. 

Verificou-se também que o tempo de exposição de 90s não diferiu estatisticamente das 

médias obtidas no tempo de 60s, assim, em termos de custo-benefício e rapidez do processo, 

pode-se concluir que o tempo de 60s se mostrou o mais adequado para a desinfecção do 

efluente em estudo. 

Os resultados obtidos também demonstraram que mesmo em baixos tempo de contato 

é possível obter ótimos resultados, onde, para CT e E.coli as eficiências de redução com 30 

segundos de exposição, dose média efetiva de 15,3 mWs/cm² foram de 99,25 e 100% 

respectivamente. 

Foram observadas eficiências médias de inativação de E.coli variando entre 0,58 a 

2,41 unidades logarítmicas. Para a inativação de coliformes totais, as eficiências médias foram 

ainda superiores, algumas vezes aproximando-se de 3 unidades logarítmicas, para doses de 

radiação variando entre 15,3 e 92,7 mW.s.cm
-2

. 

Como resultado final, o efluente mostrou-se com potencialidade de reuso no quesito 

microbiológico, tendo em vista que atendeu até as legislações mais restritivas. A fertirrigacao 

apresenta-se como uma excelente alternativa, tendo em vista o atual cenário nacional, com 

tendência à escassez de recursos hídricos, pelos grandes volumes de efluente gerados na 

fabricação de papel, pela proximidade com extensas áreas de plantio de pinus e eucalipto, pela 

grande demanda hídrica e nutricional destes plantios, e, pela constante necessidade de 

melhoria no desempenho ambiental dentro do âmbito empresarial. 
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Considerando a necessidade de tratamentos aplicados a efluentes combinados 

industriais e levando em consideração a escassez de trabalhos na literatura voltados ao 

tratamento do efluente combinado da indústria de fabricação de papel, bem como sua 

aplicação em plena escala, ficam as seguintes sugestões para trabalhos posteriores:  

 Avaliar mais métodos de desinfecção para este efluente; 

 Realizar a análise custo/benefício da implementação e operação da desinfecção 

por radiação UV em comparação com outros métodos de desinfecção; 

 Avaliar os tratamentos em escala piloto e/ou industrial; 

 Avaliar demais parâmetros para fins de reuso; 
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