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RESUMO 

 

Luana Falbot Claus. Pós-tratamento de efluente do cozimento para laminação de toras de 

Pinus spp. por coagulação e filtração adsortiva. 
 

A indústria de compensados de madeira ocupa grande espaço na economia nacional e um dos 

problemas encontrados no processo de fabricação é o grande volume de resíduos gerados, 

entre eles, o efluente líquido proveniente do cozimento das toras. O referido efluente 

apresenta alta carga orgânica, elevada cor aparente e grande quantidade de compostos 

fenólicos derivados da lignina, sendo estes tipicamente tóxicos e biorecalcitrantes aos 

sistemas de tratamento convencionais como as lagoas de estabilização. Visando a remediação 

deste efluente o presente trabalho busca avaliar a remoção de cor, turbidez e fenol residual de 

efluente de uma indústria de compensados de madeira empregando a coagulação química e a 

filtração adsortiva em carvão ativado granular e zeólita natural. Os experimentos foram 

realizados em escala de bancada no equipamento Jartest. Os efluentes foram coletados na 

ETE da empresa, sendo o primeiro na saída da lagoa de aeração (efluente A) e o segundo na 

saída da lagoa de sedimentação (efluente B). O trabalho foi realizado em duas etapas: na 

primeira foi feita a investigação das condições operacionais ideais para o processo de 

coagulação, tendo sido testadas: dosagem de coagulante e tempo de sedimentação. Na 

segunda etapa foi realizada a avaliação da eficiência do tratamento de coagulação sob as 

condições ideais (otimizada) e posteriormente foram feitos os ensaios de filtração em carvão 

ativado granular e zeólita natural no efluente coagulado. Na Etapa um os resultados obtidos 

apontaram para a utilização da dosagem de coagulante de 125 mg.L
-1

 com tempo de 

sedimentação de 40 min para o efluente A, e 125 mg.L
-1

 com tempo de sedimentação de 20 

min para o efluente B. Na segunda etapa, após a coagulação química, para o tratamento do 

efluente A foram obtidas remoções de DBO, cor, turbidez, DQO e fenol de 100%, 97%, 99%, 

79% e 84% respectivamente, e para o efluente B, por sua vez, foram obtidas remoções de 

100%, 99%, 98%, 80% e 85% para os  mesmos parâmetros. Com o efluente A clarificado e 

posteriormente filtrado por carvão ativado ainda foram obtidas remoções de 90% para 

absorbância 254 nanômetros e remoção de 89% para sólidos suspensos e remoções 

significativas para os demais parâmetros. A filtração do efluente A coagulado em zeólitas 

alcançou remoções de 74% para cor, 76% para turbidez e também 89% para sólidos 

suspensos. O processo de coagulação se mostrou altamente eficiente no tratamento terciário 

do efluente do cozimento de toras, a filtração em ambos meios permitiu aprimorar a qualidade 

do efluente final e resultados atrativos para posterior estudo sobre reuso do efluente tratado. 

  

Palavras-chave: compensado de madeira, coagulação, filtração adsortiva, carvão ativado, 

zeólita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Luana Falbot Claus. Post-treatment of cooking effluent for lamination of Pinus spp. by 

coagulation and adsorptive filtration 

 

Plywood industry occupies a large space in the national economy, however, one of the 

problems faced by manufacturing process is the large volume of waste generated, such as 

liquid effluents generated during the wood cooking process. This cooking effluent presents 

high organic load, high apparent color and a huge quantity of phenolic compounds, which is 

typically toxic and bio-recalcitrant to conventional treatment systems as the stabilization 

ponds. Therefore, the present study aims to evaluate the removal of color, turbidity and 

phenol of the wood cooking effluent using chemical coagulation followed by adsorptive 

filtration on granular activated charcoal and natural zeolite. The tests were carried out on 

bench scale using a Jar-test apparatus. Effluent samples were collected at the company's 

wastewater treatment plant. The effluent A was the final effluent of the aeration pond, and the 

effluent B was the final effluent of the sedimentation pond. The study was carried out in two 

phases: in the first one, it was performed the investigation of the optimal operational 

conditions for coagulation process. It was investigated the coagulant dosage and 

sedimentation time. In the second phase, it was evaluated the efficiency of the coagulation 

treatment under the optimal conditions (optimized in phase 1). Then, the coagulated effluent 

was filtered on granular activated charcoal and natural zeolite. The results obtained in phase 

one indicated that the optimal condition for effluent A was coagulant dosage of 125 mg.L
-1

 

along with sedimentation time of 40 min, and for the effluent B it was 125 mg.L
-1 

along with 

sedimentation time of 20 min. In phase 2, after chemical coagulation, effluent A showed a 

removal of 100%, 97%, 99%, 79% and 84% for BOD, color, turbidity, COD and phenol, 

respectively, effluent B showed removal of 100%, 99%, 98%, 80% and 85% for the same 

parameters, respectively. After the filtration of effluent A on activated charcoal, it was 

obtained removal of 90% of absorbance in 254 nanometers and 89% of suspended solids, 

besides significant removals for the other parameters. Effluent A filtered on zeolite reached 

removal of 74%, 76% e 89% of color, turbidity and suspended solids, respectively. 

Coagulation process showed to be an efficient process to the wood cooking effluent treatment. 

Filtration with both, activated charcoal and zeolites, allowed to improve the final effluent 

quality and showed optimistic results for later studies seeking the reuse of the treated effluent.  

  
Key-words: plywood, coagulation, adsorptive filtration, activated charcoal, zeolite. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso ambiental indispensável para a vida e para o equilíbrio do meio 

ambiente, é também essencial para diversos setores industriais, como por exemplo, na 

indústria madeireira. A poluição de águas superficiais por efluentes líquidos despejados sem 

tratamento é um risco à da biota aquática, afetando os organismos aquáticos e os futuros usos 

a se fazer dos cursos d’água.  

A indústria de painéis compensados de madeira ocupa um grande espaço na economia 

nacional, é um segmento do setor florestal que já se encontra instalado no Brasil, segundo 

Baldwin (1981), deste o início do século XX.  

O painel é constituído de lâminas de madeira sobrepostas e cruzadas entre si, as quais 

são unidas por resinas, através da aplicação de pressão e calor. Para sua fabricação utiliza-se 

geralmente uma quantidade ímpar de lâminas. A qualidade do compensado depende das 

lâminas empregadas na sua composição (ABIMCI, 2009).  

Atualmente, as indústrias de compensado são supridas principalmente por madeiras de 

pinus em maior quantidade e madeiras tropicais (SILVA et al. 2017). 

Um dos problemas encontrados nesse processo de fabricação é o grande volume de 

resíduos gerados durante as fases operacionais, desde a exploração florestal até o produto 

final. Considerando todas as etapas da produção de painéis compensados, são gerados 

subprodutos com variadas aplicações e destino final, sendo os resíduos mais comuns: as 

cascas, o refil da lâmina, o material particulado e a água residuária proveniente do tanque de 

cozimento, que pode ser classificado como efluente líquido industrial (STADLER et al, 

2009).  

O volume desse efluente gerado é dependente do processo de cozimento (vapor direto 

ou indireto) e da quantidade de toras processadas. Quanto à composição, o referido efluente 

apresenta alta carga orgânica, elevada cor aparente e grande quantidade de compostos 

fenólicos derivados da lignina, sendo estes tipicamente tóxicos e biorecalcitrantes aos 

sistemas de tratamento convencionais, como as lagoas de estabilização (HEINZ, 2017).  

Uma das formas de se tratar efluentes industriais é por meio de processos físico-

químicos como a coagulação/floculação/sedimentação. A coagulação tem como principal 

objetivo neutralizar as cargas elétricas das partículas em suspensão, por meio da adição de 

compostos químicos (coagulantes) como sais de ferro, sais de alumínio e polímeros 

(SANTOS et al. 2007).  
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Outra tecnologia passível de ser utilizada é a filtração direta, nela o afluente aos filtros 

é a água decantada, após a coagulação/floculação com coagulantes e/ou polímeros auxiliares 

de coagulação, os filtros por sua vez são preenchidos com materiais filtrantes como, areia e 

antracito (DI BERNARDO, 1993). Outros meios filtrantes empregados no tratamento de 

efluentes industriais são o carvão ativado e a zeólita. 

O carvão ativado é eficiente na remoção de contaminantes orgânicos em fase líquida 

devido a sua grande área superficial e volume de poro, além de ser de fácil utilização, flexível 

e um produto relativamente de baixo custo (BUSCA et al. 2008). É também considerado um 

adsorvente efetivo principalmente para efluentes que apresentam compostos orgânicos 

resistentes à biodegradação, como por exemplo, os compostos fenólicos (DABROWSKI et al. 

2004). 

As zeólitas, por sua vez, são de fácil obtenção através da mineração e são encontradas 

naturalmente em países como Itália, Grécia, Reino Unido, México, Irã e Jordânia (CUNHA; 

AGUIAR, 2014). Elas são minerais formados por uma rede de anéis tetraédricos de SiO4 e 

AlO4 ligadas entre si por átomos de oxigênio. É conhecido que o processo de adsorção de 

compostos orgânicos por zeólitas é favorecido pela maior proporção de silício em relação ao 

alumínio no mineral (AGUIAR; NOVAES, 2002). Embora as zeólitas sejam utilizadas na 

extração de metais pesados e outros poluentes presentes em efluentes industriais, existem 

relatos na literatura do seu uso na adsorção de fenóis (DAMJANOVIC et al., 2010). 

 Nesse contexto, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o pós-tratamento de 

efluente de uma de uma indústria de compensado por processo de 

coagulação/floculação/sedimentação e filtração em carvão ativado granular e zeólita natural. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar o desempenho da 

coagulação/floculação/sedimentação e filtração com carvão ativado e zeólita no pós-

tratamento de efluente proveniente do cozimento das toras de pinus em uma fábrica de painéis 

compensados. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar os efluentes de estudo provenientes da saída da lagoa de aeração e saída 

da lagoa de sedimentação; 

 Otimizar as condições operacionais dos processos de 

coagulação/floculação/sedimentação em termos de dosagem de coagulante e tempo de 

sedimentação em ensaios em Jartest , no tratamento dos dois efluentes estudados; 

 Avaliar e comparar os processos de filtração adsortiva com carvão ativado e zeólita no 

tratamento do efluente de cozimento de toras de Pinus spp. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1   Histórico da indústria de painéis compensado  

 

Segundo Albuquerque (1996), as primeiras lâminas de madeira surgiram há 

aproximadamente 3000 a.C., no Antigo Egito. Estas peças eram obtidas de madeira valiosa, 

destinada a confecção de luxuosas mobílias. Madeiras como o cedro, marfim e o ébano, eram 

muito utilizadas, assim como os adesivos, que na época predominava os a base de albumina. 

Inicialmente, as lâminas de madeira eram produzidas por meio de serras verticais 

circulares, evoluindo depois para serra fitas. No inicio do século XIX surgiram as primeiras 

laminadoras por meio do faqueamento, com menores desperdícios de madeira, porém ainda 

com pouca segurança (KOLLAMANN, 1975).   

Ainda segundo Albuquerque (1996), o auge do surgimento da indústria de 

compensados foi quando surgiu o torno desfolhador, o que possibilitou uma produção 

econômica sustentável e em grande escala. Nesse processo inicial, as toras possuíam, 

normalmente, 2 m de comprimento com velocidade de laminação na faixa de 4 a 5 m.min
–1

. 

Atualmente, essa velocidade está em torno de 24 a 50 m.min
–1

, para toras com diâmetro de 40 

cm, as peças finais variam de 0,13 a 6,35 mm de espessura.  

Segundo Iwakiri (2005) uma lâmina para ser considerada ideal deve apresentar as 

seguintes características: 

 Uniformidade em espessura; 

 Aspereza similar àquela proporcionada por micrótomo; 

 Normal ao plano da lâmina; 

 Sem presença de fendas em ambas as faces; 

 Cor e figura desejável; 

A partir da lâmina de madeira são fabricados os painéis compensado. No Brasil sua 

história tem cerca de 80 anos. No início, utilizou-se como matéria-prima a madeira de 

araucária de florestas nativas do Sul, principalmente do Paraná. Na década de 1960, a 

fabricação transferiu-se para a região amazônica e passou-se a empregar a madeira de 

folhosas oriunda de florestas nativas. Nos anos 1990, novas mudanças ocorreram, e as 

plantações de pinheiros na região Sul tornaram-se uma fonte importante de matéria-prima 

para a indústria do compensado (MATTOS et al. 2008).  
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Existem várias formas de conceituação de um painel de compensado. De acordo com 

Lima (1995), o compensado é um painel produzido por um número ímpar de lâminas de 

madeira, perfeitamente ligadas entre si através de um adesivo adequado. Mendes (1996) 

descreve o compensado como um conjunto de folhas de madeira arranjado previamente, de 

modo que o sentido das fibras de uma lâmina seja posicionado em sentido perpendicular aos 

das lâminas adjacentes, e colados sob efeitos de pressão e temperatura. 

Segundo Iwakiri et al. (2005), as principais vantagens da fabricação de compensado 

em relação a madeira serrada são: 

 Apresenta maior coeficiente de resistência, distribuído de forma mais ou menos 

uniforme, em toda a extensão do painel; 

 Em função da laminação cruzada, apresentam menor contração e maior estabilidade 

dimensional; 

 Obtém-se melhor aproveitamento da tora para compensado do que pelo desdobro da 

tora em madeira serrada; 

 Podem-se obter chapas com maiores dimensões (comprimento e largura); 

 O preço do compensado é inferior ao de madeira serrada. 

A ampla utilização do compensado se deve as suas características mecânicas e sua 

adaptação a diferentes usos, desde aplicação na construção civil até o uso na indústria 

moveleira (ABIMCI, 2009). 

 

2.2 Processos de produção do painel compensado 

 

A maioria das espécies arbóreas podem ser utilizadas na obtenção de lâminas de 

madeira. As folhosas são mais facilmente transformadas em lâminas do que as coníferas. O 

principal fator é a maior resistência aos esforços de flexão apresentado pelas folhosas. A razão 

está relacionada ao menor conteúdo de lignina nas folhosas e ao fato de ser mais termoplástica 

que as coníferas (LUTZ, 1978). Porém, em relação ao preço e a disponibilidade o pinus está 

se sobressaindo na fabricação de painéis de compensado. 

A fabricação do compensado é relativamente simples, conforme demonstrado no 

fluxograma da Figura 1. A matéria-prima (toras de pinus, eucalipto ou madeira tropical), é 

inicialmente armazenada em pátio aberto e submetida ao chamado ”cozimento”. Na etapa do 

cozimento as toras são dispostas em um tanque, cobertas por uma lona e recebem vapor de 

água aquecida, contínuo por um determinado tempo. O tempo de aquecimento ideal para obter 
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uma laminação adequada da madeira varia conforme a densidade e diâmetro das toras, 

temperatura do vapor, método aplicado (vapor direto ou indireto) e a eficiência do processo de 

aquecimento. A temperatura ideal de cozimento para cada espécie é proporcional a sua massa 

específica, conforme demonstrado na Figura 2.  

 

Figura 1 - Fluxograma simplificado da produção de Compensados. 

 

Fonte: Iwakiri (2005). 

 

Figura 2 - Temperatura a ser utilizada em função da densidade da madeira. 

 

Fonte: Iwakiri (2005). 
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O cozimento das toras tem a finalidade de tornar a madeira mais flexível, por meio de 

mudanças físicas na lignina (estrutura responsável pela rigidez à madeira) e liberação de parte 

dos extrativos da madeira, o que atua reduzindo alguns defeitos inerentes à madeira, 

minimizando desta forma, a ocorrência de fendas superficiais e a aspereza da lâmina durante o 

processo de corte, além disso há melhora no processo de laminação (IWAKIRI et al., 2004).  

Após o cozimento as toras seguem para o torno laminador, onde são transformadas em 

lâminas, em seguida, são secas em secador aquecido com vapor da caldeira. Posteriormente 

seguem para as guilhotinas para adequação do tamanho e seguem para o setor de 

compensados. As lâminas secas são coladas umas às outras formando o compensado, com a 

disposição das lâminas em camadas, em sentidos opostos. A seguir, são levados à prensa, 

esquadrejadeira, lixadeira e em seguida, são levadas para as seções de acabamento, 

classificação, embalagem e expedição.  

A qualidade do compensado depende, entre outros aspectos, da qualidade das lâminas 

empregadas na sua composição (incidência de defeitos, número de emendas, coloração entre 

outros). As melhores lâminas, com menos defeitos como nós, fungos, coloração diversificada, 

são colocadas nas capas, e as lâminas de qualidade inferior são dispostas no miolo do 

compensado. 

Segundo Tomaselli (1988) e citado por Silva (2001), o compensado no Brasil pode ser 

classificado em:  

Compensado industrial: a chapa tipo industrial é aquela que possui a menor restrição 

em termos de aparência da superfície. Mas por outro lado, é exigida boa resistência mecânica 

e o adesivo utilizado deve ser do tipo à prova d'água. A utilização do produto é muito ampla, 

destacando-se para embalagens; 

Compensado naval: são chapas classificadas genericamente como de uso exterior, com 

alta resistência mecânica e montagem perfeita. Usa-se adesivo do tipo a prova d'água. Estas 

chapas são destinadas normalmente ao uso em aplicações que exigem contato direto com a 

água; 

 Compensado decorativo: estas chapas recebem na sua superfície uma lâmina de 

madeira considerada decorativa e a colagem deve ser do tipo intermediária, ou seja, pode ser 

utilizada em locais de alta umidade relativa e, eventualmente, entrar em contato com a água. 

O uso final deste produto é na fabricação de móveis; 
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Compensado forma de concreto: são chapas de compensado multilaminadas, e cuja 

colagem é a prova d'água, admitindo-se, portanto, o uso exterior. Este produto é largamente 

utilizado no setor de construção civil;  

Compensado de uso geral: são chapas multilaminadas e cujo adesivo empregado na 

sua fabricação restringe-se ao uso interno. Este tipo de compensado tem grande uso na 

indústria moveleira. 

 

2.3 Cenário brasileiro para a fábrica de painéis compensados  

 

Segundo a Indústria Brasileira de Árvores (IBA, 2017), o Brasil possui uma área de 

7,84 milhões de hectares de reflorestamento, que representa menos de 1% do território 

nacional, e é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais e 6,2% do 

PIB Industrial no País e, também, é um dos segmentos com maior potencial de contribuição 

para a construção de uma economia verde. 

Os investimentos na área florestal estão permitindo que o Brasil produza além de 

celulose, papel, painel de madeira, piso laminado e carvão vegetal, a diversificação de usos da 

madeira de forma sustentável. No futuro as árvores plantadas abastecerão outras indústrias, 

como farmacêutica, química, cosmética, aeronáutica, têxtil, alimentícia, eletrônica e 

automobilística. 

Em relação ao painel compensado, hoje, o país produz compensado de pinus, 

proveniente de florestas plantadas nas Regiões Sul e Sudeste, e compensado tropical de 

madeira proveniente de florestas de matas nativas, nas Regiões Norte e Centro-Oeste. O preço 

do compensado tropical é, em média, cerca de 60% superior ao do compensado de pinus. 

Como sua utilização é a mesma, o que influencia na decisão de compra entre eles, além do 

preço, é a preferência estética do consumidor. 

Até 1997 a produção de compensado tropical predominava sobre a de compensado de 

pinus. A partir desse ano, o compensado de pinus passou a assumir posição de destaque e 

atualmente participa com dois terços da produção nacional (MATTOS et al., 2008).  

Em 2016, em meio à crise econômica e política a produção de painéis compensados 

aumentou 3,8% e atingiu 2,7 milhões de m
3
, dos quais 1,8 milhão foi destinado à exportação. 

Já as vendas do produto no mercado doméstico recuaram 11,6% em relação a 2015, 

totalizando 900 mil m
3
 em 2016.  
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2.4 Resíduos gerados em uma fábrica de painéis compensados 

 

As empresas de painéis compensado possuem uma grande importância na economia 

do país e principalmente da região sul, mas, além disso, elas apresentam um elevado potencial 

de contaminação ambiental. Essas indústrias são conhecidas por gerar muitos resíduos de 

madeira, porém, também possuem geração de resíduo líquido e gasoso, o que implica num 

significativo volume de efluente a ser tratado antes de seu lançamento nos corpos aquáticos e 

na atmosfera (STADLER et al., 2009).  

Os resíduos de madeira são classificados como ligno-celulósico, ou seja, contêm 

majoritariamente lignina e celulose, e têm origem tanto em atividades industriais quanto em 

atividades rurais (QUIRINO, 2007). Eles são resultantes de todas as fases do processo 

produtivo, deste o corte da árvore até o produto final, os principais são serragem, maravalha, 

cascas e retalhos, esses resíduos são considerados subprodutos e não são descartados no 

processo industrial ao longo da cadeia produtiva. O setor industrial florestal atual preza pelo 

aproveitamento de resíduos, reintegrando-os ao processo produtivo, o que aumenta os 

rendimentos industriais e reduz os impactos ou potenciais passivos ambientais (ABRAF, 

2010). 

O resíduo gasoso é proveniente da chaminé da caldeira da fábrica, a norma 

regulamentadora - NR 25 - Resíduos Industriais do Ministério do Trabalho e Emprego, 

descreve que os resíduos gasosos deverão ser eliminados dos locais de trabalho através de 

métodos, equipamentos ou medidas adequadas, sendo proibido o lançamento ou a liberação 

nos ambientes de trabalho de quaisquer contaminantes gasosos sob a forma de matéria ou 

energia, direta ou indiretamente, de forma a serem ultrapassados os limites de tolerância 

estabelecidos pela NR 15 – Atividades e Operações Insalubres. Há também resíduos 

atmosféricos na forma de material particulado, proveniente das etapas de usinagem e 

lixamento das chapas na produção do painel. A sua quantificação baseia-se na quantidade que 

é retirada periodicamente dos filtros de manga, durante as manutenções (STADLER, 2009).  

O resíduo líquido é proveniente do tanque de cozimento e da lavagem do equipamento 

para aplicação de cola e passadeira e pode ser classificado como efluente líquido industrial. 

De acordo com a Norma Brasileira NBR 9.800 (ABNT, 1987), efluente líquido industrial é o 

despejo líquido proveniente do estabelecimento industrial, compreendendo emanações de 

processo industrial, águas de refrigeração poluídas, águas pluviais poluídas e esgoto 

doméstico. Segundo a NR 25 “Os resíduos líquidos produzidos por processos e operações 
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industriais devem ser adequadamente coletados, acondicionados, armazenados, transportados, 

tratados e encaminhados à adequada disposição final pela empresa.” 

Por muito tempo não existiu a preocupação de caracterizar a geração de efluentes 

líquidos industriais e de avaliar os seus impactos no meio ambiente. No entanto, legislações 

vigentes e a conscientização ambiental fizeram com que algumas indústrias desenvolvessem 

atividades para quantificar a vazão e determinar a composição dos resíduos líquidos 

industriais. 

Um poluente que é encontrado em uma alta concentração nesse tipo de efluente são os 

fenóis, esses compostos são formados principalmente de hidrocarbonetos aromáticos e 

alifáticos. O fenol e seus derivados representam uma ameaça significativa ao meio ambiente 

devido à sua toxicidade, estabilidade de bioacumulação e a capacidade de permanecer no 

ambiente por longos períodos. Este composto é altamente tóxico, carcinogênico e alergênico, 

causando danos consideráveis à saúde humana, além de causar ameaças ao ecossistema 

aquático (ABDELWAHAB, 2009).  

A Resolução 430 do CONAMA, de 2011, dispõe sobre a classificação dos corpos de 

água e diretrizes ambientais para seu enquadramento, assim como estabelece as condições e 

padrões de lançamentos de efluentes. Esta resolução estabelece limites máximos para os 

diferentes poluentes nos corpos d´água, para os fenóis o limite máximo é de 0,5 mg.L
-1

 para o 

lançamento em corpos de água. Desse modo, sua determinação e remoção do efluente são de 

grande importância para garantir uma melhor qualidade, sobretudo das águas, quer sejam 

superficiais ou subterrâneas.  

As técnicas convencionais aplicadas para tratamento destes efluentes são físico-

químicas ou baseadas em processos biológicos. Os tratamentos convencionais incluem os 

reatores biológicos, a separação gravitacional, centrifugação, aplicação de coagulantes, 

centrifugação, flotação, filtração, adsorção com carvão ativado entre outros (YANG, et 

al.,2008). Essas técnicas convencionais conseguem remover do efluente o óleo livre e 

emulsionado, os sólidos em suspensão, além de reduzir a DBO quando associado ao 

tratamento biológico. Aplicação baseada apenas no processo biológico é insuficiente quando 

o efluente contém componentes recalcitrantes e de alta toxicidade, como a fração aromática 

proveniente dos compostos orgânicos dissolvidos. Portanto, o tratamento físico químico 

associado ao biológico pode alcançar eficientes reduções deste poluente. 
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2.5 Características dos processos de tratamento empregados na pesquisa 

 

3.5.1 Coagulação/floculação/sedimentação  

 

A coagulação é um processo físico-químico que consiste na desestabilização da 

dispersão coloidal, obtida por redução das forças de repulsão entre as partículas com cargas 

negativas, por meio da adição de coagulantes químicos, responsáveis pela desestabilização 

dessas partículas, promovendo a atração das mesmas, e consequente formação de 

aglomerados de maior tamanho e densidade. Esses coagulantes podem ser sais de metais ou 

polímeros sintéticos ou naturais. A coagulação deve ocorrer em locais com intensa agitação, 

com o intuito de homogeneizar a mistura (PAVANELLI, 2001; LIBÂNIO, 2005). 

As partículas coloidais e suspensas dispersas em meio líquido cujo pH se situa entre 2 

e 11 apresentam carga negativa. Esta carga também está relacionada a alguns fatores como a 

dissociação de grupos funcionais como carboxilas e hidroxilas presentes na superfície das 

partículas, irregularidades ou imperfeições na estrutura de argilas minerais, ou ainda devido à 

adsorção de íons na superfície das partículas por meio da ação das forças de Van Der Walls e 

ligações de hidrogênio (DI BERNARDO, 1993). 

Devido a esta carga predominantemente negativa dos colóides, uma grande quantidade 

de íons de carga oposta, presentes na solução, é atraída. Porém, devido às dimensões da 

superfície da partícula, apenas um número limitado de íons positivos são adsorvidos, 

formando uma camada rígida ao redor da superfície do colóide, denominada camada 

compacta, ou camada de Stern. 

Os demais íons positivos presentes na água são atraídos pela carga negativa do 

coloide, porém, são repelidos pelos íons positivos da camada compacta, sendo estabelecido 

um equilíbrio dinâmico e formando uma camada difusa de contra-íons, onde a concentração 

de íons diminui em função da distância do coloide (CRUZ, 2004). 

O conjunto das camadas compacta e difusa resulta na denominada dupla camada 

elétrica (DCE). Esta dupla camada é que mantém a estabilidade do coloide, ocasionando a 

repulsão entre as partículas coloidais presentes na água. A distância entre a superfície do 

coloide até o limite da camada difusa representa o potencial zeta (DI BERNARDO, 1993). O 

esquema da DCE pode ser observado na Figura 3. 
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Figura 3 - Modelo da dupla camada elétrica. 

 

Fonte: (RAVINA, 1993, apud CRUZ, 2004). 

 

As partículas coloidais estão em constante movimento browniano, e quando duas 

partículas se encontram ocorre a atuação de forças de atração e repulsão. Porém a força 

eletroestática da DCE é mais forte, impedindo a agregação dessas partículas e posterior 

formação de flocos (GEWEHR, 2012). 

Os principais mecanismos que atuam na aglomeração das partículas, segundo Di 

Bernardo (1993) são: compressão da DCE; neutralização de cargas; varredura; formação de 

pontes. Portanto os íons formados na hidrólise do coagulante são os responsáveis pela 

desestabilização das partículas, reduzindo o potencial zeta próximo à zero, diminuindo as 

forças repulsivas entre os coloides e permitindo aglomeração dos mesmos, com consequente 

formação de flocos (GEWEHR, 2012). A desestabilização e subsequente sedimentação 

provoca a remoção de uma grande variedade de substâncias aniônicas como corantes, 

surfactantes e matéria orgânica (BELTRAN-HEREDIA et al, 2010). 

O sistema coagulação/floculação/sedimentação também pode ser aplicado como 

método de polimento de efluentes industriais, sendo responsável pela remoção complementar 

de matéria orgânica não-biodegradável, compostos orgânicos halogenados e fenólicos, e 

poluentes dissolvidos e coloidais, que são os principais responsáveis pela adesão de cor e 

toxicidade ao efluente (GANJIDOUST, 1997). 

A floculação acontece logo após a coagulação, em agitação lenta, com o objetivo de 

proporcionar os encontros entre as partículas para formar agregados maiores, denominados 

flocos. Nesta etapa o gradiente de velocidade é menor para proporcionar o contato e a 

agregação dos flocos.   
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Di Bernardo et al. (2002) reportam que o gradiente de velocidade é mais elevado no 

inicio da floculação, para aumentar as chances de contato e agregação das partículas 

previamente desestabilizadas pela coagulação. E a medida em que os flocos são formados a 

velocidade deve ser reduzida, a fim de diminuir o risco de ruptura.  

A coagulação e a floculação no tratamento de efluentes podem ser usadas para 

(METCALF & EDDY, 2003): 

 Aumentar a remoção de sólidos suspensos e DBO em decantadores primários; 

 Condicionamento de efluentes contendo certos resíduos industriais; 

 Aumentar a performance dos decantadores secundários de processos de lodos 

ativados; e 

 Como um pré-tratamento do efluente a ser filtrado posteriormente. 

A sedimentação por sua vez é um fenômeno físico em que as partículas em suspensão 

(flocos formados), por ação da gravidade, apresentam movimentos descendentes, ou seja, os 

flocos que estavam dispersos no liquido decantam para o fundo do tanque formando uma 

camada de lodo. Nesta fase o tempo de sedimentação deve ser controlado para que não tenha 

o arraste dos flocos (lodo) para próxima unidade (CRUZ, 2004). 

 

3.5.2  Características do coagulante empregado na pesquisa.   

 

O coagulante cloreto de polialumínio, mais conhecido como PAC, tem sido usado em 

águas em tratamento como um método eficaz de remoção de certos contaminantes, turbidez e 

cor, desde 1980 em todo o mundo (JIANG, 2001). 

Ele é um sal de alumínio prepolimerizado, de fórmula bruta Aln(OH)mCl3n-m, na qual a 

relação m/3n x 100 representa a basicidade do produto. Em função dessa basicidade, o PAC, 

durante a hidrólise, libera, em igualdade de dosagem de íons metálicos, uma quantidade de 

ácido menor que demais coagulantes à base de alumínio, isso provoca uma menor variação do 

pH no meio tratado (PAVANELLI, 2001). 

 O PAC substituiu uma grande parte dos outros coagulantes tradicionais nos últimos 

anos e oferece vantagens sobre os sais simples, incluindo dosagem, ampla faixa de pH, baixa 

sensibilidade à temperatura e menor concentração residual de íon-metal (ZHANG et al., 2008; 

HARPER e ROSENBERG, 1995). 

A quantidade de PAC é dosado cerca de duas a oito vezes menos que o sulfato de 

alumínio, gera menos lodo, clarifica melhor a água facilitando a filtração e diminuindo a 
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frequência da lavagem de filtros. Estudos conduzidos para testar a eficiência do PAC têm 

comprovado suas propriedades coagulantes: Constantino e Yamamura (2009) verificaram que 

mesmo com maiores preços do PAC em relação ao sulfato de alumínio, o PAC clarifica 

melhor a água com menos custo, pela dosagem menor e eliminação de outros insumos como a 

cal.  

Podem-se elencar alguns benefícios da utilização do PAC em relação os coagulantes 

tradicionais: 

 • Substitui com grande desempenho o sulfato de alumínio e cloreto férrico; 

 • Pode ser utilizado na clarificação de efluentes líquidos industriais e na clarificação 

de água para abastecimento; 

• É efetivo em uma larga faixa de pH; 

 • Forma flocos grandes, rígidos e pesados, elevando a velocidade de sedimentação;  

• Remove eficientemente a carga orgânica e inorgânica do líquido a ser tratado; 

• Na forma líquida, permite fácil manuseio, estocagem e aplicação;  

• Melhor relação custo benefício.  

Acredita-se que a utilização do PAC na ETE da indústria de compensados de madeira 

pode gerar um efluente de melhor qualidade, que além de se enquadrar nos padrões de 

lançamento de efluentes do CONAMA n° 430/2011, ainda possa ter a opção de retornar para 

a linha de produção fazendo com que a empresa possua um ciclo fechado de utilização da 

água ou ser reutilizada em fins menos nobre na própria empresa. Além do benefício financeiro 

o setor pode se beneficiar com a diminuição do passivo ambiental uma vez que com o uso do 

PAC diminui-se o uso de insumos e consequentemente de lodo gerado.  

  

3.5.3 Adsorção e filtração direta 

 

A contaminação química da água a partir de poluentes orgânicos e inorgânicos, tais 

como metais tóxicos, BTEX, HPA’s, ânions, entre outros, desencadeou a necessidade de 

desenvolver tecnologias no intuito de remover esses poluentes encontrados em resíduos 

líquidos e gasosos. Essas substâncias, encontradas em quantidades pequenas já oferecem 

resistência a métodos de degradação biológica ou não são removidos efetivamente por 

tratamento físico-químico. 

A adsorção tornou-se, então, um dos métodos mais populares para este fim, ganhando 

importância como um processo de separação e purificação (DABROWSKI, 2001). Adsorção 
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é um dos processos mais eficientes de tratamento de águas e águas residuárias, sendo 

empregadas nas indústrias a fim de reduzir dos seus efluentes os níveis de compostos tóxicos 

ao meio ambiente (MOREIRA, 2008). 

A adsorção é uma operação de transferência de massa, a qual estuda a habilidade de 

certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas substâncias existentes em fluidos 

líquidos ou gasosos, possibilitando a separação dos componentes desses fluidos. Uma vez que 

os componentes adsorvidos concentram-se sobre a superfície externa, quanto maior for esta 

superfície externa por unidade de massa sólida, tanto mais favorável será a adsorção. A 

espécie que se acumula na interface do material é normalmente denominada de adsorvato e a 

superfície sólida na qual o adsorvato se acumula, de adsorvente (NASCIMENTO et al., 

2014). 

A quantidade total adsorvida normalmente varia entre 5 e 30% do peso do sólido 

adsorvente, podendo chegar em certos casos até 50%. Uma vez que os componentes se 

encontram adsorvidos na superfície do solido, quanto maior for esta superfície por unidade de 

peso, mais favorável a adsorção (SCHNEIDER, 2008).  

Os fenômenos de adsorção são resultados de uma combinação entre os tipos de forças 

envolvidas na adsorção física e química. Desta forma, são vários os fatores que influenciam o 

processo de adsorção como a área superficial, as propriedades do adsorvente e do adsorvato, a 

temperatura do sistema, natureza do solvente e o pH do meio. Para ser utilizado 

comercialmente, um adsorvente deve reunir uma série de características favoráveis de 

eficiência, seletividade, resistência mecânica, custo, dentre outros, porém a propriedade mais 

importante é a área superficial (CLAUDINO, 2003). 

O leito fixo de filtração é constituído por uma coluna com o sólido adsorvente que irá 

remover a substância desejada diluída em um fluido. O leito é considerado como fixo pois a 

vazão de operação é baixa o suficiente para não permitir que as partículas sólidas se 

movimentem dentro da coluna, ou seja, a força da gravidade sobre o sólido é maior do que a 

força de arraste do fluido sobre as partículas, não ocorrendo a fluidização (KLEINÜBING, 

2006). Segundo Fontes (2010), o fluxo de alimentação da coluna pode ser tanto em sentido 

ascendente como descendente. Em geral, o fluxo descendente é utilizado quando o material 

que preenche a coluna é frágil, enquanto a alimentação no sentido ascendente é normalmente 

escolhida, pois evita a formação de caminhos preferenciais no leito. Quando se inicia o 

contato do fluido com o leito adsorvente, o qual se encontra com seus sítios de adsorção 

livres, ocorre a transferência imediata do adsorvato presente no fluido, para a primeira porção 
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do leito encontrada. Desta forma, todo o adsorvato que entra na coluna vai sendo 

sequencialmente adsorvido, criando assim as chamadas zonas de sorção, ou, zonas de 

transferência de massa. A partir do momento em que os sítios de adsorção remanescentes vão 

sendo ocupados, a concentração do adsorvato no fluido que sai da coluna começa a aumentar 

e vai até o ponto em que se torna igual à sua concentração de entrada. Nesse momento, pode-

se considerar que o leito atingiu sua saturação, logo, todo o adsorvato que entrar na coluna irá 

passar por ela sem ser adsorvido. Esse é o chamado ponto de saturação e, depois de atingido, 

a coluna não apresenta mais eficiência na remoção do adsorvato, fazendo-se necessária a 

regeneração ou reposição do leito adsorvente (GUIMARÃES, 2010).  

O processo de adsorção em colunas de leito fixo (filtração) é geralmente o mais 

empregado e tem como vantagens: espaço reduzido, operação simples, tratamento de grandes 

volumes de efluentes de forma contínua, rendimento considerável, capacidade de acomodar 

variações na concentração de metais na alimentação e a fácil ampliação da escala de 

laboratório para a escala industrial (KLEINÜBING, 2006). 

 

3.5.4 Carvão Ativado 

 

Os carvões ativados são um dos adsorventes mais antigos usados na indústria. Eles são 

largamente utilizados nos tratamentos de água residencial e de efluentes industriais. 

Industrialmente são aplicados em diversos casos, como no tratamento de poluentes 

atmosféricos e adsorção de compostos orgânicos. Além disso, podem ser utilizados na 

remoção de pesticidas, compostos orgânicos dissolvidos e metais pesados (LEGROURI et al. 

2005).  

O carvão é um material com uma elevada área superficial e alta porosidade. As 

propriedades dos carvões são, essencialmente, atribuídas à sua área superficial, a um bom 

desenvolvimento da estrutura dos poros, assim como o tamanho dos mesmos. A distribuição 

dos tamanhos dos poros depende do tipo do material e da maneira de ativação do carvão 

(TANCREDI, 2004). 

A ativação de um carvão envolve tratamento térmico, com a presença de agentes 

químicos, ácido sulfúrico, por exemplo, ou pela gaseificação controlada, vapor de água 

(Método físico) (CLAUDINO, 2003). A preparação do carvão ativado pelo método físico ou 

químico é um ponto industrialmente muito importante. De uma maneira geral, quase todos os 

compostos com alto teor de carbono podem ser transformados em carvão ativado. São 
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exemplos: ossos de animais, serragem, algas, turfa, casca de coco, casca de babaçu, diversas 

madeiras, caroço de frutas, carvões minerais, resíduos de petróleo, dentre outros materiais 

carbonáceos. A escolha do material a ser ativado depende da sua pureza, preço, e potencial de 

ativação (GURSES et al., 2005). 

 

3.5.5 Zeólita 

 

 As zeólitas são uma classe importante de aluminosilicatos tridimensionais e são 

formados a partir de diferentes arranjos de alumínio, silício e átomos de oxigênio que 

cristalizam em estruturas de canais tridimensionais (Figura 4) (AAAS, 2011). Devido à sua 

alta capacidade de adsorção e troca iônica, bem como sua abundância geográfica, as zeólitas 

estão gerando elevado interesse em uma série de aplicações. As estruturas das zeólitas 

apresentam canais e cavidades nas quais encontram-se os cátions de compensação, moléculas 

de água e outros adsorvatos. Este tipo de estrutura confere às zeólitas uma superfície interna 

muito grande que, segundo Beutel et al (2001), compreende centenas de metros quadrados por 

grama, condicionando a ela uma elevada eficiência de adsorção. A estrutura da zeólita permite 

a transferência de matéria entre os espaços intercristalinos, no entanto, é limitada pelo 

tamanho dos poros, onde só podem ingressar ou sair desses espaços aquelas moléculas cujas 

dimensões são inferiores a um certo valor crítico, que varia de uma zeólita para outra (LUZ, 

1995). 

 

Figura 4 - Unidade de construção primária de uma zeólita [SiO4]
-4

 e [AlO4]
-5

. 

 

Fonte: BRAGA E MORGON, (2007). 
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A capacidade de troca catiônica de uma zeólita está intrinsecamente relacionada com a 

sua relação Si/Al, já que para cada Si que foi substituído por um Al é gerada uma carga 

negativa, a qual é compensada por um cátion. Os cátions estão livres para migrarem para 

dentro e para fora das estruturas zeolíticas, característica esta que estes materiais podem 

utlizar para trocar seus cátions com os cátions de líquidos no qual estejam imersas (BRUNO, 

2008). A quantidade de cátions que uma zeólita pode trocar com o meio depende do seu teor 

de alumínio, pois é decorrente da presença deste elemento que a rede é desbalanceada, 

necessitando de um cátion compensador de carga (CARDOSO, 2016).  

As zeólitas são instáveis em condições muito severas de pH, seja em meios fortemente 

ácidos ou básicos. Em meios muito ácidos a protonação da estrutura octaédrica faz com que 

ocorra lentamente a hidrólise do aluminossilicato. Já em meios muito básicos, o que ocorre é a 

dissolução do silício, pois aumenta o número de coordenação dos íons hidroxila com o 

mesmo, enfraquecendo as ligações Si-O no aluminossilicato. Ambos os processos ocasionam 

o colapso da estrutura (CUNHA E AGUIAR, 2014). Existem cerca de 40 espécies de zeólitas 

naturais conhecidas, no entanto, apenas algumas espécies são amplamente utilizadas. Dentre 

essas se incluem: mordenita, clinoptilolita, heulandita, phillipsita, erionita e chabazita (LUZ, 

1995). 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia deste trabalho se fundamentou na coleta, caracterização físico-química 

e estudos de tratabilidade dos efluentes. As análises laboratoriais foram realizadas no 

Laboratório de Saneamento Ambiental e Qualidade da Água do Departamento de Engenharia 

Ambiental (DENAM) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO – Irati - PR). 

As diversas etapas desenvolvidas estão representadas, de forma geral, no fluxograma ilustrado 

na figura 5, descritas a seguir. 

 

Figura 5 - Fluxograma das etapas do tratamento da pesquisa. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

4.1 Coleta dos Efluentes  

 

Os efluentes em estudo foram cedidos por uma empresa de compensado da cidade de 

Irati/PR. Seus produtos finais são as lâminas de madeira e painéis compensados. 

Foram coletadas amostras do efluente final, conforme o fluxograma apresentado na 

figura 6. O primeiro ponto de coleta foi na passagem do efluente do tanque de aeração para a 
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lagoa de sedimentação denominado efluente A, foi também coletado o efluente da lagoa de 

sedimentação, este chamado efluente B (ponto de coleta 2), a fim de se conhecer seus 

parâmetros e comparar seus dados com os obtidos do efluente A após os tratamentos 

aplicados. 

 

Figura 6 - Fluxograma da estação de tratamento do efluente da indústria de compensado de 

madeira. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Ambos os efluentes transportados até o Laboratório de Saneamento Ambiental e 

Qualidade da Água, onde ficaram armazenados sob refrigeração para realização dos ensaios. 

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

procedimentos descritos na norma NBR9898 (ABNT, 1987). Foram realizadas três coletas de 

efluentes, nos meses de março, maio e julho de 2018. 

 

4.2 Caracterização dos Efluentes 

 

As análises desse trabalho foram realizadas de acordo com as determinações dos 

métodos estabelecidos no Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater 

(APHA, 2012). Os parâmetros analisados na caracterização dos efluentes seguidos da 

numeração dos métodos de análise foram: turbidez (2130B), pH (4500-H
+
B), cor aparente 

(2120C), DBO (método manométrico (5210) utilizando o sistema DBO Oxidiredt Lovibonce), 

DQO (5520D), fenóis (5530B), sólidos totais (2540B), sólidos suspensos totais (2540D), 
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fósforo total (4500P) e nitrogênio amoniacal (método colorimétrico de Nessler (VOGEL, 

1992)).  

Efetuou-se também a leitura da absorbância no comprimento de onda 254 nm a fim de 

analisar a remoção dos constituintes orgânicos (SINGER, 1999). A absorbância no 

comprimento de onda 280 nm também foi verificada, para analisar a remoção de compostos 

lignílicos, sendo que a faixa espectral de 280 nm é a região de máxima absorção para 

compostos aromáticos derivados da lignina (BARROS & NOZAKI, 2002). 

 

4.3 Processo de coagulação  

 

Para o processo de coagulação/floculação/sedimentação as condições operacionais 

estudadas foram: dosagem do coagulante e tempo de sedimentação. O pH foi mantido o 

natural dos efluentes durante os ensaios, em decorrência da facilidade de aplicação do 

processo em escala real, e redução de custos com produtos químicos para a empresa. Foram 

testados nos ensaios com o efluente A e B, quatro dosagens de coagulante (50, 75, 100 e 125 

mg.L
-1

) e três tempos de sedimentação (20, 30 e 40 minutos), no efluente B em especial foi 

testada uma quinta dosagem de coagulante (150 mg.L
-1

).  

 

4.3.1 Características do coagulante 

 

O coagulante empregado nesta pesquisa foi o cloreto de polialumínio (PAC), o qual 

caracteriza-se por ser um líquido pouco viscoso de cor âmbar, com densidade de 1,25 a 1,31 

g/cm
3
, 10,5% de alumínio ativo e pH médio de 2,4 de caráter catiônico de baixo peso 

molecular a base de cloreto de polialumínio. Em solução aquosa este produto apresenta alta 

concentração de carga catiônica, elevado poder coagulante, possibilitando a formação mais 

rápida de flocos em comparação aos coagulantes tradicionais.  

Esse coagulante possui produção industrial nacional, viabilidade econômica e é 

amplamente utilizado nas estações de tratamento de água com grande eficiência, levando-o 

para a pesquisa no tratamento de efluentes industriais.  

No presente estudo utilizou-se de ensaios de bancada em Jartest para determinar a 

condição ótima de coagulante a ser empregada, sendo testadas as seguintes dosagens: 50, 75, 

100, 125 e 150 mg.L
-1

. 
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4.3.2 Equipamento de Coagulação/Floculação/Sedimentação (Jartest) 

 

O equipamento empregado para simular a coagulação, floculação e sedimentação foi o 

Jartest (PoliControl - Modelo FlocControl III) ilustrado na figura 7, que possui seis jarros de 

acrílico com capacidade de dois litros cada e regulador de rotação das hastes misturadoras. No 

qual foram estabelecidas condições para mistura rápida e lenta e os tempos de sedimentação. 

 

Figura 7 - Jartest utilizado na pesquisa. 

 

Fonte: A autora. 

 

A metodologia utilizada nos ensaios em equipamento Jartest foi descrita por Di 

Bernardo (2002).  

 

4.3.3 Ensaio de Coagulação 

 

A tecnologia adotada para o tratamento dos efluentes da indústria de laminação e 

fabricação de painéis de compensado foi baseada no estudo de coagulação, floculação e 

sedimentação realizada por DI BERNARDO et al. (2011).  
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Foram investigadas as dosagens de coagulante entre 50 e 150 mg.L
-1

 e para 

determinação da dosagem mais eficiente fixaram-se as condições operacionais , sendo estas 

adotadas durante toda a pesquisa e descritas na tabela 1.  

 

Tabela 1- Parâmetros de controle operacionais para os ensaios de 

coagulação/floculação/sedimentação em Jartest. 

Parâmetro Gradiente de velocidade (s
-1

) Tempo 

Mistura Rápida 500 10s 

Mistura Lenta 40 15 min 

Sedimentação 0 20, 30 e 40 min 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Na etapa de sedimentação, foram estipulados três tempos: 20, 30 e 40 minutos para só 

então realizar a coleta de amostras, tendo como objetivo investigar o menor tempo de 

sedimentação que apresentasse a maior eficiência de remoção dos parâmetros em estudo. Em 

escala real, isso se reflete em um sistema de decantação mais compacto, que possua menor 

tempo de detenção hidráulica. 

Para verificar o desempenho do tratamento proposto, o efluente tratado, denominado 

sobrenadante, foi avaliado em termos de remoção de turbidez e cor aparente (parâmetros 

resposta desta etapa da pesquisa). Estes parâmetros foram escolhidos por serem bons 

indicadores do desempenho desse tipo de tratamento.  

O parâmetro pH foi analisado a fim de observar se haveria variações do mesmo sob os 

efeitos das dosagens de PAC no pH natural dos efluentes. Segundo Lopes (2011) o PAC 

possui uma ampla faixa de atuação em termos de pH (6 a 9, em alguns casos funciona bem em 

faixas que vão de pH 5 a pH 10), desta forma os testes nos jarros foram feitos sem a inserção 

de alcalinizantes ou acidificantes, tornando a pesquisa mais aplicável na indústria, pois 

excluirá a fase de correção de pH com reagentes, revertendo em economia para a empresa.  

Após a otimização do processo de coagulação realizou-se um novo ensaio nas 

melhores condições operacionais encontradas, a fim de se avaliar o desempenho do processo 

na remoção dos poluentes encontrados nos efluentes estudados, bem como submeter 

posteriormente esses efluentes clarificados ao ensaio de filtração em carvão ativado e zeólita. 
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4.4 Processo de Adsorção 

 

4.4.1 Materiais Filtrantes 

 

Os materiais filtrantes utilizados nessa pesquisa foram o CAG, com suas propriedades 

físicas descritas na Tabela 2, cedido pela empresa Alpha Carbo Industrial Ltda., e a Zeólita 

Natural Watercel ZN, do tipo clinoptilolita, extraída de um depósito natural em Cuba com 

propriedades descritas na Tabela 3, doado pela empresa Celta Brasil. 

 

Tabela 2 - Propriedades Físicas do Carvão Ativado Granular utilizado. 

Parâmetros analisados Resultados 

Número de lodo, mg/g 983,80 

Umidade, % 6,62 

Cinzas, % 6,45 

Granulometria, % ret #12 Mesh 1,86 

Granulometria, % ret # 25 Mesh 1.20 

Dureza, % 92 

pH Alcalino 

Abrasão, % mín. 81 

Densidade Aparente, g/cm
3 0,58 

Coeficiente de uniformidade 2,1 

Tamanho efetivo, mm 0,8 – 1,1 

Fonte: ALPHA – CARBO LTDA. 

 

Tabela 3 - Propriedades Físicas da Zeólita utilizada. 

Parâmetros analisados Resultados 

Ponto de Fusão 1.300° C 

Densidade aparente 0,98 g/cm
3
 

Área Superficial 40 m
2
/g 

Cor Verde claro 

Granulometria 0,4 a 1,0 mm 

Fonte: CELTA – BRASIL. 
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Ambos os adsorventes foram lavados previamente aos ensaios com o objetivo de 

eliminar o pó gerado pelo atrito, além de impurezas, no caso das zeólitas, como terras e folhas 

provenientes da própria escavação. Esta foi realizada com o auxílio de uma peneira analítica 

(270 mesh) para manter o contínuo enxague com água destilada.  

 

4.4.2 Aparato Experimental 

 

Os ensaios de filtração adsortiva foram realizados em filtros de acrílico, os quais foram 

acoplados ao equipamento Jartest, de forma que as saídas dos jarros descarregassem o 

efluente no interior de cada filtro com o auxílio de funis.  

Os filtros eram em acrílico, possuíam diâmetro nominal de 25 mm e diâmetro interno 

de 19 mm e continham altura para o meio filtrante de 15 cm. Também possuíam uma tela 

interna na parte inferior para evitar a saída dos grãos pelo sistema de coleta.  

O sistema de coleta dos filtros, formado por uma mangueira de silicone de pequeno 

diâmetro, conectava o fundo do filtro a um tê. Este tê tinha uma das saídas fechadas, a outra 

conectada à mangueira de silicone, e a terceira para saída de água filtrada, a qual ficava acima 

do topo do meio filtrante (Figura 8). 

 

Figura 8 - Filtro de laboratório com meio filtrante. 

 

                                 Fonte: DI BERNARDO, et al., 2011. 
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Depois de encontradas as melhores condições para a coagulação do efluente A com o 

PAC, foi realizado o ensaio de filtração adsortiva do mesmo, de modo que o efluente 

coagulado fosse assim que sedimentado, passado pela coluna de filtração com os materiais 

filtrantes sendo esses, o carvão ativado ou a zeólita. 

 

4.4.3 Ensaio de filtração adsortiva em CAG e Zeolita Natural 

 

Os tratamentos por filtração adsortiva foram realizados em escala de bancada, em 

filtros de acrílico, os quais foram acoplados ao equipamento Jartest (figura 9), de forma que 

as saídas dos jarros descarregassem o efluente, no interior de cada filtro com o auxílio de 

funis.  

Foi adotada a metodologia proposta por Di Bernardo et al. (2011) para ensaios de 

tratabilidade em ciclo completo, que descrevem os procedimentos de preenchimento, 

operação e coleta de amostras dos filtros de bancada.  

 

Figura 9 - Filtros de laboratório acoplado ao Jartest. 

 

Fonte: A autora. 
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Após realizada a lavagem, os materiais filtrantes foram colocados nos filtros de 

bancada. A aplicação do leito filtrante foi realizada gradualmente, adicionando-se pequenas 

quantidades de material filtrante com pequenas batidas no filtro, mantendo o leito sempre 

submerso em água destilada a fim de acomodar o leito sem a presença de ar. Os materiais 

filtrantes foram sendo aplicados individualmente até atingirem a marca de 15 cm.  

Conforme recomendam Di Bernardo et al. (2011), para ensaios de filtração é 

necessário que a vazão esteja entre 12 a 20 mL.min
-1

, correspondentes às taxas de filtração de 

61 a 102 m³.m
2

.dia
-1

, esta vazão foi controlada manualmente através de uma proveta, 

verificando o volume coletado em 1 minuto. 

O tempo de filtração adotado foi de vinte minutos para ambos os meios filtrantes, 

conforme metodologia adotada, quando então realizou-se a coleta do filtrado, durante quatro 

minutos, iniciando-se a coleta aos 18 minutos e finalizando aos 22 minutos (DI BERNARDO 

et al., 2011). A filtração foi realizada no efluente já clarificado pelo processo de coagulação. 

 

4.4.4 Avaliação do desempenho do processo de filtração adsortiva 

 

Ao final de cada ensaio de filtração, do efluente clarificado, foram realizadas as 

análises de cor, turbidez, DQO solúvel, fenol, pH, Abs 254 nm, Abs 280 nm, fósforo total e 

Nh4
+
, a fim de avaliar a eficiência dos processos adotados no tratamento do efluente da 

indústria de compensado. 

 

4.5  Análise estatística  

 

As análises estatísticas foram efetuadas no software livre e gratuito RStudio. Os dados 

foram previamente checados quanto à gaussianidade dos resíduos e homogeneidade das 

variâncias pelo teste de Shapiro-Wilk, ao nível de significância de 5%. Foram utilizadas três 

repetições por tratamento.  

Na primeira etapa, a fim de investigar o comportamento da dosagem de coagulante e 

do tempo de sedimentação (variáveis categóricas) na remoção da cor aparente e turbidez 

remanescente (variáveis dependentes) dos efluentes, realizou-se um delineamento fatorial 4x3 

sobre o qual foi aplicada a análise de variância (ANOVA). Os resultados da ANOVA 

determinaram que a interação dos fatores tempo e dosagem não foram significativa a 5% (p > 
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0,05) de probabilidade, sendo assim aplicou-se o Teste de Tukey separadamente para cada 

fator.  

Na segunda etapa, já com o ótimo de dosagem de coagulante e tempo de 

sedimentação, para avaliar o desempenho dos processos de coagulação e de adsorção em 

carvão ativado granular e em zeólita natural no efluente em estudo, efetuou-se teste t de 

Student para amostras dependentes, e para comparar qual foi o melhor meio filtrante nas 

filtrações foi realizado o teste t para amostras independentes.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na tabela 4 estão apresentados os resultados da caracterização dos efluentes utilizados 

nesse trabalho. 

 

Tabela 4 - Caracterização do efluente oriundo da lagoa de aeração (efluente A) e do efluente 

da lagoa de sedimentação (efluente B) da ETE da indústria de compensados de madeira. 

Parâmetro  Efluente A Efluente B 

Abs 240 (mg.L
-1

) 2,29 ± 0,68 8,377778 ± 0,841097 

Abs 280 (mg.L
-1

) 1,99 ± 0,63 7,30 ± 0,82 

Cor aparente (uC) 3.444,44 ± 666,45 10.808 ± 750 

Turbidez (uT) 484,44 ± 83,18 919,78 ± 192,74 

pH 7,43 ± 0,28 7,57 ± 0,78 

DQO (mg.L
-1

) 318± 52,18 190± 20,10 

DBO (mg.L
-1

) 8,6 ± 0,9 8,4 ± 0,55 

NH4
+
 (mg.L

-1
) 2,17 ± 1,22 8,08 ± 0,47 

Fósforo total (mg.L
-1

) 1,46 ± 0,26 1,54 ± 0,98 

Fenol (mg.L
-1

) 16,18 ± 6 12,7 ± 3,28 

Sólidos totais (mg.L
-1

) 488 ± 152,13 1147± 306,9 

Sólidos suspensos (mg.L
-1

) 122 ± 75,12 371± 263,5 

 

De acordo com a caracterização de ambos efluentes os parâmetros cor aparente, 

turbidez, fenol, sólidos totais e sólidos suspensos se apresentaram com um valor muito 

elevado. Heinz (2017) em seu trabalho utilizou o mesmo efluente do presente estudo, porém 

coletou-o na saída da caldeira de cozimento, sem passar por nenhum tratamento, na 

caracterização do efluente avaliou os seguintes parâmetros: DQO (12.192 mg.L
-1

), fenol 

(1.220 mg.L
-1

), nitrogênio amoniacal (141 mg.L
-1

), cor (8.333 uC), entre outros. Comparando 

os valores encontrados no efluente bruto com o tratado biologicamente percebe-se que houve 

boas remoções para a maioria dos parâmetros. 

A cor apresentou um valor no efluente proveniente da lagoa de sedimentação (10.808 

uC) maior que o encontrado por Heinz (8.333 uC) no efluente bruto, uma possível explicação 

para esse acontecimento pode ser devido à falta de manutenção na lagoa de sedimentação, 
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provavelmente esta estava com flotação de lodo de fundo, por demora no descarte de lodo, 

ocasionando uma cor elevada no efluente final.  

Em indústrias de compensados de madeira a coloração elevada dos efluentes 

provenientes do tanque de cozimento das toras é comum, a cor de uma amostra de água está 

relacionada ao grau de redução de intensidade que a luz sofre ao atravessá-la, e a cor elevada 

desses efluentes está relacionada com o fato dos mesmos conterem alto teor de sólidos 

dissolvidos e extrativos da madeira de presentes de forma abundante. 

Além da interferência estética, quando não tratados adequadamente e lançados em 

aguas naturais os efluentes com cor elevada podem interferir na absorção de luz pelos animais 

e vegetais do ambiente aquático, provocando modificações nas atividades fotossintetizantes 

da biota aquática, e podem conter compostos recalcitrantes que em geral são tóxicos a 

organismos aquáticos (SILVA et al, 2012). 

A turbidez foi outro parâmetro que se apresentou elevado e está associado à presença 

de materiais sólidos em suspensão como: silte, argila, sílica ou colóides, matéria orgânica e 

inorgânica finamente dividida, organismos microscópicos e algas. Uma consequência da 

turbidez excessiva em ambientes aquáticos é a diminuição da penetração da luz na água e, 

com isso, há a redução da fotossíntese dos organismos (tais como fitoplâncton, algas e 

vegetação submersa) (FUNASA, 2015). Segundo Piveli & Kato (2005) os métodos 

comumente utilizados para a remoção de cor e turbidez de águas residuárias industriais e para 

abastecimento são usualmente a coagulação e a floculação.  

Outro parâmetro que se apresentou em concentrações preocupantes neste efluente foi o 

fenol que segundo a Resolução n°430/2011 do CONAMA a concentração máxima permitida 

para lançamento em corpo hídrico é de 0,5 mg.L
-1

, desta forma verificou-se a necessidade de 

um tratamento complementar capaz de enquadrar esse parâmetro aos padrões de emissão, para 

isso são necessários processos físico-químicos com objetivo de obter maior eficiência na 

remoção desse poluente, tal tratamento foi estudado na presente pesquisa empregando-se a 

filtração adsortiva. 

Em relação aos sólidos totais e em suspensão, esses parâmetros não são preconizados 

pela legislação, porém ao lançar um efluente com uma elevada concentração de sólidos em 

um corpo hídrico involuntariamente se contribui para o assoreamento do mesmo e elevação da 

turbidez. 

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) corresponde à quantidade de oxigênio 

consumido na degradação da matéria orgânica no meio aquático por processos biológicos e a  
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Demanda Química de Oxigênio (DQO) é o parâmetro que mede a quantidade de matéria 

orgânica suscetível à oxidação por meios químicos (APHA, 2012). 

A legislação Federal brasileira não apresenta valores específicos de lançamento para 

DQO e DBO específico para este tipo de indústria, porém o Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (CEMA) do Paraná, através da Resolução Cema 70/2009, estabelece parâmetros de 

DQO (300,0 mg.L
-1

) e DBO5 (50,0 mg.L
-1

), portanto os efluentes em estudo estão com esses 

parâmetros dentro da legislação para lançamento em corpos hídricos, ainda assim, quando 

submetidos a tratamento físico-químico obterão consequentemente valores ainda mais baixos. 

O pH 7,57 da lagoa de sedimentação está sendo lançado no corpo hídrico dentro do 

previsto na Resolução n° 430/2011 do CONAMA. Heinz (2017) e Feron (2016) mostram em 

seus trabalhos que esse mesmo efluente bruto apresentou na caracterização pH de 4,63 e 4,8, 

respectivamente. Portanto conclui-se que o tratamento biológico (lagoa aerada e lagoa de 

sedimentação) foi efetivo na neutralização do pH para esse tipo de efluente. 

 

4.1 Investigação das condições operacionais ideais para coagulação 

 

Nessa primeira fase do estudo, na qual foi empregada a coagulação como tratamento, 

investigaram-se como as diferentes dosagens de coagulante e tempo de sedimentação 

influenciaram na remoção do parâmetro cor aparente e turbidez do efluente estudado.  

O coagulante aplicado nesta pesquisa não alterou consideravelmente os valores de pH 

conforme o aumento da dosagem de coagulante, uma vez que o pH do efluente que era de 

7,43 diminuiu para no mínimo 6,74 no efluente tratado, para as dosagens entre 50 e 125 mg/l. 

Na figura 10 são apresentadas as curvas de remoção de cor aparente ao longo dos 

ensaios de coagulação/floculação/sedimentação para determinação dos ótimos operacionais 

correspondentes à dosagem de PAC aplicada e tempo de sedimentação. 

No tratamento do efluente obteve-se remoção de cor de 94,84% e turbidez 99,46% 

para a dose de 125 mg.L
-1

 de PAC. Na figura 10 nota-se que a redução de cor aumenta 

conforme aumenta a dosagem de PAC. Também é possível determinar que a melhor 

combinação de concentração de PAC e tempo de sedimentação é 125 mg.L
-1

 e 40 minutos, 

respectivamente, pois essa combinação obteve a menor cor residual. 
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Figura 10 - Curvas de cor aparente residual correspondente à dosagem de PAC e tempo de 

sedimentação usada nos ensaios de coagulação/floculação/decantação no efluente A. 

 

 

Na figura 11 observa-se como a turbidez se comportou em relação à aplicação da 

dosagem do coagulante e tempo de sedimentação no ensaio de 

coagulação/floculação/sedimentação. 

 

Figura 11 - Curvas de turbidez residual correspondente à dosagem de PAC e tempo de 

sedimentação usada nos ensaios de coagulação/floculação/decantação no efluente A. 
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Assim como aconteceu com a cor residual, a remoção de turbidez foi superior na 

dosagem de 125 mg.L
-1

 de PAC e tempo de sedimentação de 40 minutos. 

A fim de corroborar com os resultados acima citados, foi realizado uma análise fatorial  

e teste de médias (tabela 5) para determinar também estatisticamente qual dosagem de 

coagulante e o tempo de sedimentação foi mais adequado para ser empregado no tratamento 

do efluente estudado. A tabela 5 traz um resumo da Anova com fatorial nos ensaios com o 

efluente estudado.   

 

Tabela 5 – Resumo da Anova com fatorial para cor e turbidez no efluente A. 

Causas da variação  Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios 

F P 

Dosagem (cor)  3 357470 461,09 0,0001* 

Tempo (cor)  2 21309 27,49 0,0001* 

Dosagem*Tempo (cor) 6 596 0,77 0,6021 

Resíduo  24 775   

Total 35    

Dosagem (Turbidez) 3 324,62 210,563 0,0001* 

Tempo (Turbidez) 2 23,99 15,558 0,0001* 

Dosagem*Tempo(Turbidez) 6 1,15 0,743 0,62024 

Resíduo  24 1,15   

Total 35    

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

  

Como é possível verificar na tabela 5, a cor e a turbidez diferiram estatisticamente 

tanto em relação a dosagem do coagulante quanto em relação ao tempo de sedimentação pois 

obtiveram valores de p < 0,05. Isso significa que para cada dosagem de coagulante e tempo de 

sedimentação as reduções de cor e turbidez foram diferentes estatisticamente, mas quando há 

a interação dos fatores dosagem e tempo, ambos os parâmetros não diferiram estatisticamente, 

obtiveram valores de p > 0,05, ou seja, a dosagem de coagulante não sofre influência do 

tempo de coagulação e vice-versa. Desta forma o teste de Tukey foi aplicado separadamente 

para cada fator (Tabela 6 e 7). 
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Tabela 6 – Teste de Tukey para dosagem de coagulante para parâmetros cor e turbidez 

residuais  no tratamento do efluente A por coagulação/floculação/sedimentação. 

Dosagem de coagulante (mg.L
-1

) Médias de Cor* Médias de Turbidez* 

50 507 a 16,23 a 

75 375,66 b 9,28 b 

100 152,88 c 4,86 c 

125 74,22 d 2,59 d 

           *Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si. 

 

  Verificou-se pelo Teste de Tukey aplicado que as diferentes doses de coagulante 

testadas (Tabela 6) diferiram estatisticamente, pois apresentaram letras diferentes, sendo 

assim optou-se pela menor concentração residual de cada parâmetro, o que ocorreu na 

dosagem de 125mg.L
-1

 de PAC. 

 

Tabela 7 – Teste Tukey para tempo de sedimentação para parâmetros cor e turbidez residuais 

no tratamento do efluente A por coagulação/floculação/sedimentação. 

Tempo de sedimentação(minutos) Médias de Cor* Médias de Turbidez* 

20 323,16 a 9,56 a 

30 269 b 8,43 a 

40 240,16 c 6,75 b 

 *Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si. 

 

 De acordo com o teste Tukey aplicado (tabela 7) para cor todas as médias 

apresentaram letras diferentes, ou seja, diferiram entre si nos três tempos de sedimentação 

estudados, e para turbidez somente a menor média diferiu, ou seja, o tempo de 40 minutos de 

sedimentação, este tempo foi adotado para os demais ensaios.  

 Sendo assim para dar continuidade aos ensaios com o efluente A foi adotado uma 

concentração de 125mg.L
-1

 do coagulante PAC com tempo de sedimentação de 40 min. 

 No caso do efluente B, foi testada também a dose de 150 mg.L
-1

, essa foi inserida nos 

testes devido a cor e turbidez do efluente B possuírem valores mais elevados (10.808,89 uC e 

919,78 uT) em relação ao efluente A (3.444,44 uC e 484,44 uT). Foram realizados os mesmos 

parâmetros para o efluente A. A figura 12 mostra a redução de cor aparente ao passar pelos 
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ensaios de coagulação/floculação/sedimentação sob diferentes dosagens de coagulante e 

tempos de sedimentação. 

 

Figura 12 - Curvas de remoção de cor residual correspondente à dosagem de PAC usada nos 

ensaios de coagulação/floculação/sedimentação no efluente B. 

 

 

Observa-se pela figura 12 a redução bastante acentuada da cor aparente do efluente, e 

que quanto maior a dosagem, maior foi a redução do parâmetro analisado, outra observação 

são as linhas representando os tempos de sedimentação que se sobrepõem uma as outras, e 

que as dosagens de 125 mg.L
-1

 e 150 mg.L
-1

 de coagulante estão semelhantes, o que 

corroborou com as análises estatísticas.  

Da mesma maneira, a figura 13 mostra a redução do parâmetro turbidez nos ensaios de 

coagulação/floculação/decantação para as diferentes dosagens de PAC e tempos de 

sedimentação. 

Na figura 13 as observações são muito semelhantes a figura 12, houve uma 

considerável redução do parâmetro turbidez conforme o aumento da dosagem de coagulante 

no ensaio, as linhas representando o tempo também se sobrepõem, e as dosagens de 125 

mg.L
-1

 e 150 mg.L
-1

 foram similares.  
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Figura 13 - Curvas de remoção de turbidez residual correspondente à dosagem de PAC usada 

nos ensaios de coagulação/floculação/sedimentação no efluente B. 

 

 

 Para auxiliar na boa escolha das condições no tratamento do efluente B foi realizado 

uma Anova com fatorial para cor e turbidez residuais conforme mostra a tabela 8. 

 

Tabela 8 – Resumo da Anova com fatorial para cor e turbidez no tratamento por 

coagulação/floculação/sedimentação no efluente B. 

Causas da variação  Graus de 

liberdade 

Quadrados 

médios  

F P 

Dosagem (cor)  4 19709924 174,530 0,0001* 

Tempo (cor)  2 6256 0,055 0,94621 

Dosagem*Tempo (cor) 8 20864 0,185 0,99125 

Resíduo  30 112931   

Total 44    

Dosagem (Turbidez) 4 240929 124,777 0,0000* 

Tempo (Turbidez) 2 19 0,010 0,99013 

Dosagem*Tempo(Turbidez) 8 11 0,006 1,0000 

Resíduo  30 1931   

Total 44    

Legenda: * - Significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo teste F. 
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 De acordo com a tabela 8 o tempo de sedimentação e a interação da dosagem de PAC 

com o tempo de sedimentação não foram significativos para ambos os parâmetros, em 

decorrência disso apenas foi realizado o teste Tukey para comparação da dosagem de 

coagulante, e foi adotado o tempo de 20 minutos de sedimentação para os demais testes, já 

que estatisticamente esse tempo é igual aos outros de 30 minutos e 40 minutos. 

 Na tabela 9 está descrito o teste de média para dosagem de coagulante no efluente B. 

 

Tabela 9 – Teste Tukey para dosagem de coagulante nos parâmetros cor e turbidez residuais 

após o tratamento por coagulação/floculação/sedimentação no efluente B. 

Dosagem de coagulante (mg.L
-1

) Médias de Cor* Médias de Turbidez* 

50 3645,556 a 404,11 a 

75 1125 b 121,88 b 

100 894,333 b 104,311 b 

125 55,5556 c 5,06 c 

150 23,77778 c 4,99 c 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si. 

 

De acordo com a legenda que diz que as médias com a mesma letra não diferem entre 

si, e observando na tabela 9 que a dosagem de coagulante de 125 mg.L
-1

 foi estatisticamente 

igual a de 150 mg.L
-1

, tanto para remoção de cor como para turbidez, sendo assim a primeira 

foi adotada para dar sequência nos testes (125 mg.L
-1

), pois além de ser uma concentração 

menor de coagulante gerando economia em produtos químicos para empresa, ainda produz 

um efluente de boa qualidade.  

 

4.2 Ensaio de coagulação com os efluentes A e B nas condições operacionais 

ótimas 

 

Em resumo os ensaios de coagulação foram realizados com a dosagem de coagulante 

de 125 mg.L
-1

 para ambos os efluentes, e a sedimentação para o efluente A foi de 40 minutos, 

e para o efluente B foi de 20 minutos, o menor tempo de sedimentação no efluente B pode ser 

explicado por ele possuir uma turbidez mais elevada que o A, ou seja, possui mais sólidos 

suspensos em seu efluente, esses sólidos facilitam a formação de flocos após a adição do 

coagulante, formando flocos mais pesados que sedimentam mais rápido (SCHOLZ, 2016). 
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A tabela 10 e 11 traz os resultados do teste T de Student para os parâmetros analisados 

no efluente bruto e depois de tratados por coagulação/floculação/sedimentação nos ensaios 

com o efluente A e B, respectivamente. 

 

Tabela 10 – Resumo do teste T e porcentagem de remoção dos parâmetros analisados para o 

efluente A. 

Parâmetro Amostra 

Bruta 

Amostra 

Coagulada 

%  T P 

Abs 240 (mg.L
-1

) 2,29 0,36 84,24 8,4 2,27e
-5

* 

Abs 280 (mg.L
-1

) 1,99 0,30 84,86 8 3,56e
-5

* 

Cor aparente (uC) 3.444,44 90,11 97,3 14,6 4,3e
-7

* 

Turbidez (uT) 484,44 4,47 99,07 17,3 1,23e
-7

* 

pH 7,43 7,35 NA 0,67 0,5084 

DQO (mg.L
-1

) 318 65 79 13,66 7,9e
-8

* 

DBO (mg.L
-1

) 8,6 0 100 21,5 2,73e
-5

* 

NH4
+
 (mg.L

-1
) 2,17 0,72 67 2,85 0,032* 

Fósforo total (mg.L
-1

) 1,46 0,83 42,69 6,45 0,0001* 

Fenol (mg.L
-1

) 16,18 2,58 84 6,81 0,0001* 

Sólidos totais (mg.L
-1

) 488 350 28 2,1 0,0529 

Sólidos suspensos (mg.L
-1

) 122 18 84 4,07 0,003* 

Legenda: % - porcentagem de remoção; * - significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo 

teste t; NA – não aplicado. 

 

A partir dos dados apresentados na Tabela 10 observa-se que para a maioria dos 

parâmetros foram obtidas remoções significativas (p < 0,05) pelo teste t, demostrando que a 

coagulação foi efetiva na remoção de quase todos os parâmetros, apenas para sólidos totais 

não obteve-se uma redução significativa nessa etapa do tratamento (28%). Em relação ao pH 

com a adição do coagulante é possível provar que não houve alteração significativa do 

mesmo, não havendo assim a necessidade de ser corrigido antes do lançamento do efluente no 

corpo receptor, a Resolução n° 430/2011 do CONAMA estabelece um pH de 5 a 9 para 

lançamento.  

Observou-se que para os parâmetros DBO, turbidez e cor aparente foram obtidos os 

melhores índices de remoção com 100%, 99,07% e 97,3%, respectivamente. A cor possui 
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uma forte relação com os aspectos estéticos da água, pois uma água com cor muito elevada 

sendo despejada em um corpo hídrico pode alterar a aparência estética do mesmo, trazendo 

danos visuais a população e a diminuição da penetração de luz, todavia com o processo de 

coagulação aplicado no efluente de estudo, atingiu ótima redução do parâmetro cor, 

melhorando seu aspecto para posteriormente na filtração obter valores de redução ainda 

maiores, e então o efluente poder ser despejado em um corpo hídrico sem prejudicar o aspecto 

estético do mesmo, ou ainda ser utilizada para reaproveitamento para fins menos nobres 

dentro da empresa. 

Para os parâmetros NH4
+
, fenol, Abs 254nm, Abs 280nm e sólidos suspensos totais as 

remoções foram em média de 67 a 85%. A principal redução dentro desses parâmetros é a do 

fenol (84%) que é um composto poluente derivado dos extrativos da madeira que são 

liberados no cozimento das toras, por ser recalcitrante ele dificilmente degrada por processos 

biológicos, sendo assim processos físicos químicos vem como auxiliadores na remoção do 

mesmo.  

A remoção de fosforo total foi de 42,69% porém, sua concentração no efluente era 

pequena (1,46 mg.L
-1

) sendo a concentração residual baixa após o tratamento por coagulação. 

Esse é um parâmetro que é removido com dificuldades em reatores biológicos por meio de 

bactérias, e consegue melhor redução quando é submetido ao tratamento por 

coagulação/floculação/sedimentação. Segundo Metcalf e Eddy (2016) os sais metálicos para a 

remoção de fósforo podem ser adicionados de diversos pontos de uma estação de tratamento. 

São empregadas as seguintes alternativas:  

- Pré-precipitação: precipitação de fósforo no decantador primário. O fósforo 

precipitado é removido com o lodo primário. 

- Co-precipitação: são adicionados produtos químicos para formas precipitados que 

são removidos em conjunto com o lodo biológico. Estes podem ser adicionados: ao efluente 

do tratamento primário, ao licor misto (no processo de lodo ativado) ou ao efluente de um 

processo de tratamento biológico, antes do decantador secundário. 

- Pós-precipitação: são adicionados produtos químicos para precipitação de fósforo no 

efluente do decantador secundário, e após é realizada a remoção dos precipitados. Estes 

precipitados são removidos por meio de instalações de sedimentação separadas ou em filtros. 

Segundo Henrique et al. (2010), a remoção de fósforo e nitrogênio no processo de 

tratamento de esgotos busca diminuir o impacto eutrofizante do lançamento do efluente nos 

corpos aquáticos. A redução de apenas nitrogênio não é ambientalmente eficiente porque 
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diversas bactérias, cianobactérias e algas podem fixá-lo da atmosfera e oxidá-lo a nitrito e 

nitrato. A remoção de fósforo durante o tratamento é, portanto, mais efetiva na atenuação da 

eutrofização. Em consequência, os sistemas de tratamento de esgotos devem remover 

quantidades significativas de fósforo, reduzindo-os aos níveis mais baixos possíveis. Portanto, 

com o processo físico-químico realizado após o processo biológico, houve remoção desse 

composto que estava dissolvido no efluente, o mesmo foi carreado para os flocos e 

sedimentou. 

A tabela 11 mostra o teste T dos parâmetros analisados no efluente B. 

 

Tabela 11 – Resumo do teste T e porcentagem de degradação dos parâmetros analisados para 

o efluente B. 

Parâmetro Amostra 

Bruta 

Amostra 

Coagulada 

% T P 

Abs 240 (mg.L
-1

) 8,37 0,34 95,91 28,55 1,9e
-9

* 

Abs 280 (mg.L
-1

) 7,30 0,24 96,65 25,89 5,09e
-9

* 

Cor aparente (uC) 10.808,9 103,22 99,04 42,67 8,4e
-11

* 

Turbidez (uT) 919,78 15,75 98,28 14,06 6,2e
-7

* 

pH 7,57 7,5 NA 0,43 0,67 

DQO (mg.L
-1

) 190 36 80 20,20 9,5e
-11

* 

DBO (mg.L
-1

) 8,4 0 100 34,3 4,3e
-6

* 

NH4
+
 (mg.L

-1
) 8,08 0,65 92 29,87 8,5e

-11
* 

Fósforo total (mg.L
-1

) 1,54 0,94 39,23 1,63 0,154 

Fenol (mg.L
-1

) 12,7 1,84 85,5 9,89 8,7e
-6

* 

Sólidos totais (mg.L
-1

) 1147 354 69,13 7,67 4,7e
-5

* 

Sólidos suspensos (mg.L
-1

) 371 6 98,32 4,16 0,003* 

Legenda: % - porcentagem de remoção; * - significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo 

teste t; NA – não aplicado. 

 

Na tabela 11 observaram-se reduções muito significativas dos parâmetros avaliados, 

chegando a remoção de até 100% para DBO, 99% no caso da cor aparente e 98,28% para 

turbidez. O pH mais uma vez se mostrou inalterado pela presença do coagulante PAC, e a 

menor remoção foi para fósforo total, com uma redução de 39,23%. Outra redução bastante 

interessante foi a dos sólidos suspensos (98,32%), tornando a água com reduzida 
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concentração de sólidos, e também como nesse efluente o coagulante se comportou de 

maneira mais efetiva para reduções desse parâmetro em comparação com o anterior. Para o 

fenol obteve-se 85,5% de redução. Os demais parâmetros (Abs 240 e 280 nm, NH4
+
, DQO, 

sólidos totais) obtiveram reduções entre 69,13 a 96,65%.  

A coagulação apresentou melhor resultado nesse efluente em relação ao efluente A, 

alcançando valores mais interessantes para, por exemplo, a reutilização do mesmo dentro da 

empresa. 

Porém, como o efluente B é proveniente de uma lagoa de sedimentação, ou seja, ele 

passou pela lagoa aerada e depois seguiu para a lagoa de sedimentação, os resultados obtidos 

pela coagulação do efluente que sai da lagoa de aeração (efluente A) são bons o bastante para 

a sugestão da aplicação dessa tecnologia na ETE estudada após a lagoa aerada. Em 

substituição a lagoa de sedimentação, pois essa apresentou somente o padrão de DQO dentro 

dos padrões de lançamento da água residuária segundo a resolução do CONAMA 

n°430/2011. Já com a coagulação do efluente A foram obtidos valores mais atraentes em 

busca de um efluente de melhor qualidade. 

No gráfico (figura 14) é possível comparar visualmente a diferença do efluente A 

coagulado com o efluente da lagoa de sedimentação (efluente B) para alguns parâmetros 

analisados e justificar a continuidade dos ensaios somente com o efluente A, lembrando que o 

efluente B é o efluente final da ETE da empresa e que está sendo lançado no corpo receptor. 

 

Figura 14 - Comparação entre o efluente B e o efluente A coagulado (cor aparente, turbidez, 

sólidos totais, sólidos suspensos, DQO). 
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Na figura 14 é possível notar que se a empresa coagulasse seu efluente após a lagoa de 

aeração, ao invés de somente lançar na lagoa de sedimentação, o mesmo obteria valores bem 

mais interessantes no que diz respeito a qualidade do efluente, pois a cor aparente está sendo 

descartada atualmente com um valor acima de 10.000 uC e na amostra coagulada esse valor 

reduziu para em média 90,11 uC, aliado as variáveis importantes como a DQO (65 mg.L
-1

) e a 

turbidez que alcançou com a coagulação um valor abaixo de 5 uT.  

Na figura 15 encontra-se a comparação das outras variáveis analisadas nos efluentes A 

coagulado e B (Abs 240 nm, Abs 280 nm, fósforo total, DBO, NH4
+
 e fenol ). 

 

Figura 15 - Comparação entre o efluente B e o efluente A coagulado ( Abs 240, Abs 280, 

Fósforo total, NH4
+
, Fenol, DBO). 

 

 

Na figura 15 confirmamos a nítida melhora em relação aos parâmetros comparados, 

por exemplo, a DBO que na amostra coagulada alcançou 100% de redução, o único parâmetro 

ainda acima do previsto em legislação é o fenol que na amostra coagulada alcançou um valor 

de 2,58 mg.L
-1

. 

Com os gráficos ilustrados nas figuras 14 e 15 é possível constatar que a substituição 

da lagoa de sedimentação por um sistema de coagulação/floculação/decantação é mais 

eficiente visando a produção de um efluente de melhor qualidade pela empresa, desta maneira 

optou-se por dar sequência nos testes de filtração apenas para o efluente A. 
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5.3 Avaliação do desempenho dos processos de filtração adsortiva em carvão 

ativado granular e zeólita natural 

 

Na Tabela 12 estão apresentados os resumos do teste t de Student para os parâmetros 

analisados no processo de filtração com carvão ativado granular. Dessa forma, foi possível 

avaliar a qualidade do efluente final, e desta forma qualificar o processo de filtração adsortiva 

de efluente clarificado como tratamento de efluentes de uma indústria de compensado. 

 

Tabela 12 – Resumo do teste T e porcentagem de degradação dos parâmetros analisados na 

filtração adsortiva em carvão ativado granular. 

Parâmetro Amostra 

Coagulada 

Amostra 

Coagulada e Filtrada 

% T P 

Abs 254 (mg.L-
1
) 0,36 0,034 90,55 10,35 3,3e

-6
* 

Abs 280 (mg.L-
1
) 0,30 0,096 68 5,99 0,0003* 

Cor aparente (uC) 90,11 28,66 68,2 4,98 0,001* 

Turbidez (uT) 4,47 3,09 30,9 3,44 0,0087* 

pH 7,35 9,38 NA NA 4,3e
-9

* 

DQO (mg.L-
1
) 62 57 7,16 0,34 0,74 

Fenol (mg.L-
1
) 2,58 1,65 36,04 2,31 0,049* 

Sólidos totais (mg.L-
1
) 350 249 29 6,05 0,0003* 

Sólidos suspensos (mg.L-
1
) 18 2 89,04 2,99 0,017* 

Legenda: % - porcentagem de remoção; * - significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo 

teste t; NA – não aplicado. 

 

A partir da Tabela 12 observa-se que após passar pela filtração adsortiva, apenas para 

os parâmetros DQO e sólidos suspensos não foram obtidos reduções significativas a 5% de 

probabilidade de erro, no entanto, as reduções dos demais parâmetros foram significativas 

pelo teste t.  

Para Abs 254 e sólidos suspensos as remoções foram altamente satisfatórias, em torno 

de 90%. As remoções de cor aparente e Abs 280 também foram eficientes, chegando a quase 

70%. 

As demais obtiveram remoções abaixo de 50%, e o fenol ficou com seu valor final 

acima do previsto em lei, ou seja 1,65 > 0, 5 mg.L
-1

, para seu lançamento em corpo hídrico. 
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Uma explicação para o fenol não ser removido satisfatoriamente do efluente final após 

passar pela filtração em CAG está relacionado ao pH. O fabricante do CAG utilizado coloca 

em suas especificações que o CAG é alcalino, porém não fornece o valor exato do pH do 

mesmo, no entanto a amostra coagulada entrou nos filtros com um pH de 7,35 e após o 

contato no filtro com o CAG o efluente ficou com pH de 9,38. Segundo Srivastava et al. 

(2005), quando a solução está em meio básico ocorre a dissociação de uma quantidade de 

moléculas, o que impede a adsorção das mesmas, pois o carvão possui cargas negativas em 

sua superfície e haverá repulsão com as moléculas negativas dissociadas.  

O pH da solução é um fator que influência fortemente na adsorção, pois na superfície 

do carvão há a presença de grupos funcionais, de cargas positivas ou negativas. Dependendo 

do tipo de ativação e da natureza do carvão, e variando o pH da solução, as cargas podem se 

dissociar ou então se protonar. O pH da solução afeta as cargas na superfície dos adsorventes 

assim como influência na ionização de diversos solutos, ou seja, interfere nos íons presentes 

(SCHNEIDER, 2008).   

O pH da solução sofreu um aumento significativo pelo teste t. Souza et al. (2009) em 

seu estudo falou da influência do parâmetro pH na adsorção com o carvão ativado e da 

importância para a decisão à cerca dos valores de pH a serem utilizados na otimização dos 

sistemas de adsorção, particularmente para adsorção em fase líquida, uma vez que, nesses 

sistemas tanto a especiação dos compostos presente na amostra como as cargas de superfície 

do adsorvente dependem do valor do pH (BABEL; KURNIAWAN, 2004). Ou seja, a 

eficiência de remoção de compostos por filtração adsortiva em CAG depende do pH, cada 

composto possui um pH ótimo de adsorção em carvão ativado. Portanto, um estudo do pH 

nesse caso poderia melhorar ainda mais os resultados obtidos na presente pesquisa.   

Na tabela 13 são apresentados os resultados do teste t para a filtração adsortiva feita 

em zeólita natural.  

A partir dos dados apresentados na Tabela 13 observou-se que apenas para DQO e 

fenol as remoções não foram significativas em relação ao bruto (p<0,05) pelo teste t, mesmo 

assim, mostra a efetividade do tratamento de filtração adsortiva do efluente coagulado em 

zeólita natural para os parâmetros estudados.  
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Tabela 13 – Resumo do teste T e porcentagem de degradação dos parâmetros analisados na 

filtração adsortiva em zeólita natural. 

Parâmetro Amostra 

Coagulada 

Amostra 

Coagulada e Filtrada 

% T P 

Abs 254 (mg.L
-1

) 0,41 0,32 22 4,27 0,0078* 

Abs 280 (mg.L
-1

) 0,35 0,28 20 4,88 0,0045* 

Cor aparente (uC) 116,33 29,833 74,35 6,50 0,0012* 

Turbidez (uT) 5,73 1,38 76 3,26 0,022* 

pH 7,43 7,57 NA NA 0,08* 

DQO (mg.L
-1

) 73 72 1,6 0,32 0,75 

Fenol (mg.L
-1

) 2,83 2,6 8,1 0,81 0,45 

Sólidos totais (mg.L
-1

) 429 242 43,7 3,27 0,02* 

Sólidos suspensos (mg.L
-1

) 20 2 89,6 3,18 0,012* 

Legenda: % - porcentagem de remoção; * - significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo 

teste t; NA – não aplicado. 

 

Ao observar a Tabela 13 verifica-se que a combinação dos tratamentos (coagulação e 

filtração adsortiva) foi eficaz, sendo possível obter remoções satisfatórias (>70%) para os 

parâmetros cor aparente, turbidez e sólidos suspensos.  

A literatura tem reportado que a eficiência de extração de fenóis empregando zeólitas 

é menor que as obtidas com carvão ativado (LIN; JUANG, 2009). O pH dessa vez não sofreu 

alteração significativa, assim como a DQO, porém seu valor está adequado para lançamento 

em corpo hídrico.  

 

5.4 Comparação dos processos de filtração adsortiva 

 

Nas figuras 16 e 17 é possível observar a comparação entre os valores finais dos 

parâmetros analisados após o efluente coagulado passar pela filtração adsortiva nos meios 

filtrantes CAG e zeólita.  

Observa-se que valores remanescentes de sólidos totais e turbidez ficaram mais altos 

na filtração com CAG. Para os demais parâmetros (cor aparente, DQO, Abs 254, Abs 280, 

fenol e sólidos suspensos), a filtração em CAG ficou com um valor remanescente menor que a 

filtração em zeólita.  
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Figura 16 - Comparação entre as filtrações adsortivas CAG e Zeólita para os parâmetros cor 

aparente, DQO e sólidos totais. 

 

 

Figura 17 - Comparação entre as filtrações adsortivas CAG e Zeólita para os parâmetros Abs 

254, Abs 280, turbidez, fenol e sólidos suspensos. 

 

 

Na tabela 14 encontram-se o teste t, para distinguir se há diferença estatística entre os 

dois meios filtrantes utilizados no tratamento do efluente coagulado da indústria de 

compensados.  
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Tabela 14 – Resultado do test t de Student para comparação dos meios filtrantes CAG e 

Zeólita. 

Parâmetro CAG 

Média 

Zeólita 

Média  

T P 

Abs 254 (mg.L
-1

) 0,034 0,32 9,006 0,99 

Abs 280 (mg.L
-1

) 0,029 0,28 6,63 0,99 

Cor aparente (uC) 28,66 29,833 0,15 0,44 

Turbidez (uT) 4,52 1,38 3,21 0,0058* 

DQO (mg.L
-1

) 57,38 71,91 1,48 0,91 

Fenol (mg.L
-1

) 1,65 2,6 1,97 0,96 

Sólidos totais (mg.L
-1

) 249 241,83 0,15 0,44 

Sólidos suspensos (mg.L
-1

) 2,02 2,08 0,053 0,52 

Legenda: % - porcentagem de remoção; * - significativo a 5% de probabilidade de erro, pelo 

teste t. 

 

 Na tabela 14 está descrito os resultados do test t de Student para comparação dos 

meios filtrantes CAG e zeólita, e o único parâmetro com diferença estatística dentre os meios 

filtrantes é a turbidez, que o valor de p < 0,05. Os demais parâmetros aceitaram H0, ou seja, 

não possuem diferença entre eles, apesar de com o carvão ativado obterem-se valores 

residuais mais baixos. No entanto, o teste t mostra que para a empresa a escolha do meio 

filtrante pode se basear na viabilidade econômica e de manuseio, apenas se o foco for valores 

muito baixos de turbidez se recomenda a utilização das zeólitas como meio filtrante.  
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5. CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que o efluente da indústria de 

compensado após passar por tratamento biológico implementado atualmente na indústria, 

ainda possui grande potencial poluidor. A caracterização do efluente permitiu verificar a 

presença de compostos que não foram totalmente removidos no tratamento biológico, com 

ênfase nos valores elevados de cor e fenol. 

A investigação das condições operacionais do processo de 

coagulação/floculação/decantação permitiu escolher a melhor configuração do processo, 

quanto à dosagem de coagulante e o tempo de sedimentação. Além disso, os ensaios de 

bancada permitiram verificar a importância da otimização do processo de coagulação, em que 

a dosagem é um fator muito importante, a mesma quando otimizada além de produzir um 

efluente de melhor qualidade, representa um benefício financeiro, pela economia de produtos 

químicos. 

O coagulante PAC se mostrou como complemento para ser usado no tratamento de 

efluente de indústria de compensados. Sendo que, para os parâmetros cor, turbidez e fenol os 

índices de remoções no efluente A foram de 97%, 99% e 84% respectivamente. E no efluente 

B para os mesmos parâmetros foram obtidas remoções de 99% (cor), 98% (turbidez) e 85,5% 

(fenol).  

Ao comparar o efluente A coagulado com o efluente B sem coagular (que está sendo 

lançado no corpo hídrico pela empresa), concluímos que instalar uma unidade de coagulação, 

floculação e sedimentação após a lagoa de aeração, trará para empresa um sistema de 

tratamento mais eficiente, sem a necessidade de ter ainda uma lagoa de sedimentação. Sendo 

assim, os ensaios de filtração se deram apenas com o efluente da lagoa de aeração (efluente 

A).  

A filtração adsortiva do efluente A coagulado se deu principalmente na intenção de 

remover fenol do efluente final, ao utilizar carvão ativado granular como meio filtrante a 

remoção de fenol foi de 36%, com valor residual foi de 1,65 mg.L
-1

, ficando acima do 

previsto na Resolução n° 430/2011 do CONAMA (<0,5 mg.L
-1

). Quando utilizada a zeólita 

como meio filtrante, obteve-se remoção de 8% de fenol obteve com valor residual foi de 2,6 

mg.L
-1

, também acima do limite máximo previsto na legislação.  

Ao comparar os meios filtrantes carvão ativado e zeólita, o único parâmetro com 

diferença estatística de remoção foi para turbidez. Para a indústria de compensados a escolha 
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do meio filtrante pode se basear na viabilidade econômica e de manuseio, apenas se o objetivo 

for valores muito baixos de turbidez recomenda-se a utilização de zeólitas como meio 

filtrante.  

De maneira geral, a utilização de coagulação seguida de filtração adsortiva após o 

tratamento biológico, apresentou resultados promissores para remediação de efluentes da 

indústria de compensado, possuindo potencial para aplicação no tratamento deste efluente nas 

condições do estudo. 

 

Considerando a necessidade de tratamentos aplicados a efluentes industriais e levando 

em consideração a escassez de trabalhos na literatura voltados ao tratamento do efluente da 

indústria de compensados, bem como aplicação em escala plena, ficam as seguintes sugestões 

para pesquisas posteriores: 

 Avaliar mais métodos de tratamento para esse efluente, com objetivo de remoção de 

fenol até seu enquadramento na legislação de lançamento de efluentes industriais; 

 Avaliar os tratamentos em escala piloto e/ou industrial, verificando os custos 

envolvidos;  

 Avaliar a possibilidade de reuso do efluente tratado; e 

 Realização de testes de toxicidade envolvendo organismos testes de níveis tróficos 

diferentes a fim de confirmar a toxicidade do efluente da indústria de compensado antes e 

após os tratamentos empregados.  
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