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RESUMO 

 

Willerson Raphael Giacomitti Gavino. Tratamento avançado de efluente de indústria 

de papel e celulose por processos de coagulação e ultrafiltração. 

 

Os efluentes gerados na indústria de papel e celulose apresentam uma elevada 
carga de poluentes recalcitrantes como compostos organoclorados e compostos 
fenólicos, além apresentar elevada cor e DQO e grande concentração de sólidos. 
Estes poluentes tóxicos dissolvidos não são eficientemente removidos em processos 
de tratamento de nível secundário, usualmente empregados nas ETE. Para tanto, o 
presente estudo buscou propor duas alternativas de tratamento avançado para este 
tipo de efluente, a coagulação, com um reagente à base de tanino, e a Ultrafiltração. 
A dosagem de 160 mg/L do coagulante Acquapol S5T, com tempo de sedimentação 
de 10 minutos, foi capaz de atingir índices de redução de cor aparente e turbidez 
superiores a 97%, remoção de 98% de SST e de 64,5% de fenóis.  A UF obteve 
reduções de turbidez superiores a 99%, remoção de cor aparente em 90%, redução 
da DQO em 89% e dos fenóis totais em 76%. Além da análise dos parâmetros, foi 
avaliado também o desempenho da retrolavagem na recuperação do fluxo de 
permeado, a qual se mostrou de suma importância para manter um elevado grau de 
permeabilidade na membrana. 

 

Palavras-chave: Coagulação, Tanino, Ultrafiltração, Retrolavagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Willerson Raphael Giacomitti Gavino. Advanced treatment of effluent from pulp and 

paper mill by coagulation and ultrafiltration process. 

 

The effluents generated in the pulp and paper industry have a high load of 

recalcitrant pollutants such as organochlorine compounds and phenolic compounds, 

besides presenting high color and COD and high solids concentration. These 

dissolved toxic pollutants are not efficiently removed by secondary treatment 

processes usually employed in the wastewater treatment plant. Therefore, this study 

aimed to propose two alternatives of advanced treatment for this type of effluent, 

coagulation, with a tannin-based reagent, and Ultrafiltration. The dosage of 160 mg/L 

of coagulant Acquapol S5T, with 10 minutes settling time, was able to achieve 

apparent color and turbidity reduction above 97%, 98% removal of TSS and 64.5% of 

phenols. UF achieved more than 99% reductions of turbidity, apparent color removal 

in 90%, COD reduction of 89% and 76% of total phenols. In addition to the analysed 

parameters, it was also evaluated the performance of the backwashing in recovery of 

the permeate flux, which proved to be very important to maintain a high degree of 

permeability in the membrane. 

 

Keywords: Coagulation, Tannin, Ultrafiltration, Backwashing. 
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1. INTRODUÇÃO 

As indústrias do ramo florestal além de representarem um setor de grande 

importância econômica, conferem também importância de caráter ambiental, 

devido aos impactos gerados desde a extração da madeira até a obtenção do 

produto final. 

As indústrias de papel e celulose são grandes consumidoras de água, 

sendo consumidos entre 15 e 200 m³ de água por tonelada de polpa fabricada, 80 

e 200 m³ de água por tonelada de polpa esbranquiçada, 30 e 250 m³ de água por 

tonelada de papel produzido e 200 e 250 m³ de água por tonelada de polpa e 

papel integrados (SPERLING, 2005). 

Este grande volume de água utilizado no processo produtivo da polpa e 

papel acarreta em grande geração de efluentes líquidos, os quais normalmente 

demandam sistemas complexos de tratamento para remoção dos poluentes 

presentes nesses efluentes. 

Em decorrência da alta complexidade do efluente em estudo, indica-se um 

sistema de tratamento de nível terciário, para que os parâmetros analisados 

atendam plenamente a Resolução CONAMA 430/2011 ou para que seja possível 

o reúso dos efluentes no processo industrial (BRASIL, 2011). 

Dentre as tecnologias que se destacam no pós-tratamento de efluentes 

estão a adsorção em carvão ativado, flotação por ar dissolvido, oxidação química, 

precipitação, processos de separação por membranas e a coagulação química. 

O sistema coagulação e floculação é uma alternativa de polimento de 

efluentes industriais, devido sua capacidade de remoção complementar de 

matéria orgânica não-biodegradável, compostos orgânicos halogenados e 

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

de cor e toxicidade ao efluente (GANJIDOUST et al, 1997). 

A coagulação é responsável pela desestabilização e atração de partículas 

dispersas na massa líquida, e a floculação atua nos fenômenos físicos de 

aglutinação dessas partículas, fornecendo condições, em termos de agitação e 

tempo de detenção, favoráveis para ocorrer o choque entre as partículas, 

objetivando a formação de flocos passíveis de remoção por gravidade na etapa 

de sedimentação subsequente, ou por flotação por ar dissolvido. 
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O uso de sais de alumínio, usualmente empregado em processos de 

coagulação, pode ser prejudicial para alguns organismos vivos, prejudicando o 

desenvolvimento de peixes e algas quando em excesso no meio (COSTA, 2008). 

Devido a essa toxicidade do alumínio, estudos sobre coagulantes poliméricos de 

origem vegetal vêm sendo estudados como alternativa para tratamento de águas 

residuárias e águas para abastecimento.  

Dentre os coagulantes de origem vegetal, se destaca o tanino, um polímero 

orgânico contendo moléculas fenólicas biodegradáveis com capacidade de formar 

complexos com proteínas e outras macromoléculas e minerais (BELTRÁN-

HEREDIA et al, 2011). 

Outra tecnologia que está sendo amplamente utilizada para tratamento de 

efluentes industriais são os processos de separação por membranas. Trata-se de 

uma técnica de filtração em que é aplicada uma força exterior sobre uma 

membrana semipermeável, capaz de reter substâncias de diâmetro maior que os 

poros das membranas, gerando um efluente concentrado com os contaminantes 

presentes no efluente, e um permeado de alta qualidade em termos 

principalmente de sólidos suspensos. 

A qualidade deste permeado vai depender das características do efluente, 

e principalmente, do tipo de membrana escolhida para filtração, sendo que a 

seletividade da membrana está ligada às dimensões do poro, sendo que os poros 

com menores diâmetros apresentam maior capacidade de retenção dos poluentes 

presentes no efluente.  
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Essa pesquisa tem como objetivo principal avaliar a aplicabilidade e o 

desempenho dos processos de coagulação e de ultrafiltração, no tratamento 

avançado de efluentes de ETE de indústrias de papel e celulose.  

 

2.1 Objetivos específicos 

 

a) Estudar os aspectos operacionais como a dosagem de coagulante e 

tempo de sedimentação no processo de coagulação/floculação/sedimentação, 

buscando atingir os menores valores com maiores eficiências. 

 

b) Determinar a melhor pressão de operação na unidade de 

Ultrafiltração. 

 

c) Avaliar os efeitos da retrolavagem sobre o fluxo do permeado gerado 

na unidade de Ultrafiltração, bem como na remoção dos parâmetros analisados. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A Indústria de papel e celulose 

 

O setor florestal brasileiro detém algumas vantagens que o tornam um dos 

mais desenvolvidos e competitivos do mundo, como elevada extensão territorial 

para plantio e características de clima e solo favoráveis para o desenvolvimento 

das árvores. Outro fator que intensificou a produtividade florestal no país foi o 

avanço tecnológico nas áreas de genética, biotecnologia e manejo florestal (IBÁ, 

2015). 

No Brasil a madeira destinada à produção de papel e celulose é extraída 

de espécies de árvores folhosas (eucalipto) e coníferas (pinus). Os eucaliptos são 

espécies compostas por madeira de fibras longas, também chamada de madeira 

macia (softwood), e os pinus são espécies compostas por madeira de fibras 

curtas, também chamada de madeira dura (hardwood). O tempo de maturação 

dessas espécies contribui para o desenvolvimento do setor no país, onde 

enquanto no norte da Europa os pinheiros demoram entre 30 e 40 anos para 

estarem prontos para a colheita, no Brasil, o corte da madeira por ser feito entre 6 

e 7 anos (FONSECA et al, 2003). 

O País detém uma parcela significativa dos plantios globais: 7,74 milhões 

de hectares, de acordo com a Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ, 2015). Cerca 

de um terço dessa área – 2,6 milhões de hectares – corresponde às florestas 

destinadas à produção de celulose e papel. 

Celulose e papel são produtos de grande importância na pauta das 

exportações brasileiras. Nos últimos anos, o setor intensificou as operações de 

comércio exterior, conquistou novos mercados e mais que dobrou a receita de 

exportações (IBÁ, 2015). 

Graças aos avanços no manejo florestal, a indústria brasileira de celulose e 

papel tornou-se mundialmente competitiva, colocando o Brasil entre os principais 

produtores. 

Segundo dados da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ, 2015) o Brasil 

alcançou o posto de quarto produtor mundial de celulose em 2008 – atrás apenas 

de Estados Unidos, Canadá e China, e nono lugar na produção de papel. A 

posição foi mantida em 2010 e 2012, e em 2014 a produção brasileira de celulose 
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chegou a 16,4 milhões de toneladas, e de papel chegou a 10,4 milhões de 

toneladas. 

Associada a esta importância econômica, este setor representa também 

grande importância ambiental, devido aos impactos causados pela indústria. A 

derrubada de imensas áreas de florestas nativas para utilização da madeira na 

produção de papel e celulose foi responsável por um grande impacto ambiental, 

envolvendo perda da biodiversidade e compactação do solo. O reflorestamento 

surgiu como alternativa sustentável para produção de matéria-prima, porém ainda 

apresenta alguns impactos como a geração de ruídos pelo maquinário e 

contaminação de recursos hídricos decorrente da ampla utilização de fertilizantes 

(CETESB, 2008). 

Outro impacto de grande relevância das indústrias do ramo florestal, é o 

elevado consumo de água, podendo chegar a um consumo de 250m³ de água por 

tonelada de papel ou celulose produzidos (SPERLING, 2005; KUMAR et al, 

2011). 

Esta característica da indústria além de representar um impacto pela 

retirada de água fresca dos corpos d’água reflete em um impacto ainda mais 

importante que é a geração de efluentes líquidos (TOHMPSON et al, 2001). 

As águas residuárias geradas durante o processo produtivo aderem 

características ao efluente decorrentes do próprio processo, onde algumas 

substâncias presentes na polpa da celulose e alguns produtos químicos utilizados 

na digestão são dissolvidos na água acarretando na geração de um efluente com 

elevada concentração de DBO e DQO, além de compostos organoclorados, 

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

 

3.2 Tratamentos do efluente de indústria de papel e celulose 

 

O efluente gerado por este tipo de indústria apresenta características com 

potencial poluidor aos corpos receptores. Portanto demanda um tratamento que 

vise mitigar os efeitos dos contaminantes presentes, atendendo aos requisitos da 

legislação vigente quanto aos limites de concentração dos parâmetros 

estabelecidos. 

A escolha do melhor método de tratamento do efluente irá depender das 

características físico-químicas da água residuária, do grau de tratamento que se 
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deseja atingir e da disponibilidade de área e recursos para implantação do 

sistema de tratamento. 

As características do efluente dependem do tipo de polpação empregado 

na produção da celulose, do tipo de papel produzido, bem como a madeira 

utilizada, os processos tecnológicos e práticas de gestão da empresa (POKHREL 

e VIRARAGHAVAN, 2004). 

Na fabricação da polpa, o processo mais utilizado é o do tipo kraft, que 

consiste no cozimento da madeira em uma solução chamada “licor branco” 

(NaOH, Na2S, Na2SO3, Na2CO3) a uma temperatura em torno de 170 °C. Durante 

esse processo termoquímico a lignina é degradada, permitindo a segregação das 

fibras, obtendo-se uma massa composta pelas fibras separadas e um licor 

residual, que devido sua coloração escura derivada da lignina, é chamado “licor 

negro” (FONSECA et al, 2003). O efluente desta etapa contém os produtos 

químicos utilizados na digestão, lignina e outros compostos da madeira, 

acarretando em elevada carga de DQO e DBO, compostos organoclorados e 

compostos orgânicos voláteis (KUMAR et al, 2011). 

Na etapa de branqueamento a polpa, que ainda apresenta uma coloração 

marrom decorrente da presença de lignina residual, é alvejada com diversos 

agentes clareadores (Cl, ClO2, H2O2, O2, O3) tendo como produto final uma polpa 

branca de alta alvura. Os efluentes gerados nesta etapa são ricos em lignina e 

seus derivados, compostos sulforados, compostos clorados inorgânicos, 

compostos organoclorados (AOX) como dioxinas, furanos e clorofenóis, e 

compostos voláteis (COV) como acetona, clorofórmio e triclorometano (POKHREL 

e VIRARAGHAVAN, 2004). 

Na máquina de papel, durante a prensagem e secagem da folha é 

produzido um efluente denominado “água branca”, rico em fibras celulósicas, 

resíduos de cola, agentes branqueadores, cetona, amido, corantes e 

principalmente matéria orgânica (LACORTE et al, 2003). 

Normalmente os efluentes da indústria de papel e celulose são ricos em 

compostos fenólicos, matéria orgânica halogenada adsorvível (AOX), materiais 

não-biodegradáveis, compostos orgânicos clorados, entre outros (ALI e 

SREEKRISHNAN, 2001; LACORTE et al, 2003). Porém a grande quantidade de 

material orgânico em suspensão e sólidos suspensos são os principais poluentes 

deste tipo de efluente (BUYUKKAMACI e KOKEN, 2010). 
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Em razão dessa elevada carga orgânica presente no efluente, os 

processos de tratamento de indústrias de porte menor abrangem normalmente 

tratamentos de nível secundário, onde são realizados processos biológicos de 

tratamento, usualmente lagoas de estabilização em série, reatores biológicos e 

lodos ativados, visando a redução da DBO e DQO do efluente (THOMPSON et al, 

2001; KUMAR et al, 2011). 

Porém, como já foi citado, a água residuária gerada neste tipo de indústria 

apresenta uma série de compostos químicos dissolvidos, os quais não são 

removidos em processos simples de tratamento biológico (MANTTARI et al, 2008; 

GONDER et al; KUMAR et al, 2011). 

Para tanto, algumas indústrias de porte maior vem investindo em um 

polimento do efluente final através de tratamento de nível terciário, objetivando 

uma remoção complementar da matéria orgânica, além dos compostos fenólicos 

como a lignina (THOMPSON et al, 2001). 

Dentre as tecnologias que se destacam no tratamento de nível avançado, 

estão a adsorção em carvão ativado, precipitação, flotação por ar dissolvido, 

processos oxidativos avançados como ozonização e fotocatálise, processos de 

separação por membranas e coagulação (SIMONIC e VNUCEC, 2012). 

 

3.2.1 Coagulação/floculação/sedimentação 

 

A coagulação é um processo físico-químico de agregação de partículas 

dispersas no meio líquido. Esta ação ocorre por meio da adição de um agente 

coagulante, responsável pela desestabilização dessas partículas, promovendo a 

atração das mesmas, e consequente formação de aglomerados de maior 

tamanho e densidade. 

A coagulação química é realizada usualmente com sais metálicos de 

alumínio ou ferro, onde há registros desde o século XVIII de seu uso para 

remoção de cor e turbidez no tratamento de água (LIBÂNIO, 2005). 

Quando os sais metálicos são adicionados à água ocorre o processo de 

hidrólise, onde os sais são dissociados formando íons de alumínio e ferro, e as 

espécies hidrolisadas de Fe+³ e Al+³ em solução aquosa formam ligações com os 

átomos de oxigênio presente na água, liberando os átomos de hidrogênio, e 

diminuindo o pH da solução (LIBÂNIO, 2005). 
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As partículas coloidais e suspensas dispersas em meio líquido cujo pH se 

situa entre 2 e 11 apresentam uma carga negativa (PURO et al, 2011). 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 coloides, 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 coloide, 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 1. 

Figura 1 - Modelo da dupla camada elétrica 

 

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

(i) Compressão da DCE: A desestabilização das partículas ocorre por 

meio da adição de íons de carga contrária ao coloide. A grande 

concentração de cargas positivas causa um excesso de íons na camada 

difusa, reduzindo o volume da esfera para manter-se eletricamente neutra, 

reduzindo o potencial zeta e predominando as forças de Van Der Walls. 

Quanto maior a carga do íon positivo, menor a quantidade requerida. 

(ii) Neutralização de cargas: Algumas espécies químicas são 

adsorvidas na superfície das partículas coloidais, tais eletrólitos são de 

carga contrária ao coloide, resultando em uma carga próxima de zero, 

ocorrendo a desestabilização. 

(iii) Varredura: São adicionadas grandes quantidades de coagulante, 

normalmente sais metálicos, ocorrendo a formação de precipitados na 

forma de hidróxidos, onde os coloides são aprisionados no floco do 

precipitado metálico sendo “varridos” do meio. 

(iv) Formação de pontes: ocorre através da utilização de polímeros 

orgânicos sintéticos ou naturais, os quais apresentam sítios ionizáveis ao 

longo de suas cadeias responsáveis por capturar os coloides. Sua 

eficiência está ligada ao peso molecular do polímero, onde polímeros de 

peso maior representam um comprimento de cadeia maior e 

consequentemente melhor 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). 
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O coagulante é inserido na massa líquida sob regime turbulento, de forma 

a proporcionar uma máxima homogeneização do coagulante na solução, e 

promover um máximo contato entre as partículas ionizadas negativamente e as 

espécies hidrolisadas positivas do coagulante. 

A mistura lenta tem como propósito proporcionar o contato entre as 

partículas desestabilizadas, promovendo a aglomeração das mesmas, e 

consequente formação de flocos. O gradiente de mistura desta etapa deve 

garantir uma turbulência capaz de manter as partículas em suspensão e provocar 

choques entre elas, tal que seja possível o encontro das mesmas para a 

agregação, porém, pode causar o cisalhamento dos flocos formados quando 

demasiado.  Quartaroli (2012) estudou dois gradientes de floculação diferentes 

(40s-¹ e 80s-¹) para o tratamento do efluente final de uma indústria de papel e 

celulose, onde foi constatado que o gradiente de 40s-¹ apresentou melhores 

resultados em termos de cor, turbidez e DQO, que o gradiente de 80s-¹. 

O processo de coagulação química é fundamental para o tratamento de 

água para abastecimento, porém, diversos estudos tem apontado este tipo de 

tratamento como uma alternativa para tratamento de águas residuárias, visando a 

remoção de SST, DQO, turbidez, cor. 

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). 

Ahmad et al (2008) investigaram o uso de dois coagulantes à base de 

alumínio isoladamente e em conjunto com dois tipos de polímeros auxiliares de 

floculação, para o tratamento de efluente de uma indústria de papel e celulose. A 

eficiência do tratamento proposto foi avaliada através dos parâmetros de turbidez, 

DQO, SST e IVL. Para obtenção dos resultados otimizados foram variados 

parâmetros operacionais como pH de coagulação, tipo e dosagem de coagulante 

e tipo e dosagem polímero durante os experimentos. Onde nas melhores 

condições foram obtidas remoções de 99,7% de turbidez, 95,6% de DQO e 99,5% 

de SST, com um IVL de 38mL/g. 
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Shabe et al (2011) também investigaram a utilização de dois coagulantes à 

base de alumínio, isoladamente e concomitante ao uso de mucilagem de feno-

grego como auxiliar de floculação, para o tratamento do efluente de uma indústria 

de papel e celulose. A melhor configuração foi obtida com uma dosagem de 50 

mg/L de PAC em conjunto com 100 mg/L do extrato de feno-grego, resultando em 

reduções de turbidez acima de 97% e de DQO acima de 98%, com tempos de 15 

minutos de floculação e 30 minutos de sedimentação. 

Simonic e Vnucec (2012) também utilizaram dois coagulantes à base de 

alumínio isoladamente e em conjunto e com diferentes auxiliares de floculação 

para o tratamento de efluente do tanque de equalização de uma indústria de 

papel e celulose. Foram testadas diferentes dosagens de coagulante (240, 480, 

540, 600, 720, 840, 920 e 1000 mg/L) com valores de pH alterados (6, 7, 8, 9 e 

10) com tempo de floculação de 20 minutos e tempos de sedimentação entre 30 e 

60 minutos, tendo como parâmetro resposta os valores residuais de turbidez e a 

leitura em comprimento de onda de 254 nm, sendo que após a obtenção de 

resultados otimizados, foram realizados análises de DQO e SST. A melhor 

configuração foi obtida sob pH 9 com as dosagens de 540 mg/L de PAC e 3 mg/L 

do polímero Organopol WPB20, atingindo uma redução de turbidez acima de 

99%, de DQO de 60%, TSS de 92% e de absorção em 254 nm de 58%. 

Rodrigues et al (2008) avaliaram o uso de cloreto férrico como coagulante 

no tratamento do efluente da etapa de branqueamento de uma indústria de papel 

e celulose, o qual apresentava baixa biodegradabilidade. Além do uso do 

coagulante metálico, foram testadas também dosagens de quitosana como 

auxiliar floculante. Os experimentos de coagulação/floculação otimizados foram 

encontrados em pH 6,0, com dosagem de cloreto férrico de 80 mg/L e dosagem 

de quitosana de 50 mg/L. Para estas condições foram obtidas reduções de 58% e 

75% de DQO e turbidez, respectivamente, para o uso o coagulante isoladamente, 

e 60% e 89% de redução de DQO e turbidez, respectivamente, para o uso 

combinado de cloreto férrico e quitosana como auxiliar de floculação. 

Kuritza (2012) avaliou o uso de cloreto de polialumínio (PAC) como 

coagulante no pós-tratamento de efluente de uma indústria de papel e celulose, 

onde foram investigadas as configurações operacionais do sistema 

coagulação/floculação com o auxilio de um polímero como floculante. A melhor 

dosagem de coagulante encontrada foi de 250 mg/L de PAC, com o auxílio de 
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1mg/L de polímero aniônico, onde foram obtidas reduções de 98% de turbidez, 

95% de cor aparente, 93% de cor verdadeira, 75% de DQO, 60% de AOX e 70% 

de lignina. O estudo confirmou também uma melhora na sedimentabilidade do 

lodo gerado com o auxílio do polímero de floculação. 

O emprego de polímeros como auxiliares de floculação, concomitante ao 

uso de coagulantes, apresenta diversas vantagens como melhoria na qualidade 

final do efluente, redução da demanda de coagulante primário e melhora na 

qualidade do lodo gerado em termos de volume e sedimentabilidade (WONG et 

al, 2006). 

Os polímeros podem ser orgânicos ou sintéticos, de origem aniônica, 

catiônica ou não-iônica, onde essa característica é refletida no tipo de sítios 

ionizáveis que os floculantes irão apresentar. Além disso, os polímeros podem ser 

diferenciados de acordo com seu peso molecular e densidade de carga que estão 

diretamente ligados ao comprimento dos sítios (MANAGÓ, 2015). 

Devido a esta grande variabilidade de polímeros disponíveis, os estudos 

em escala laboratorial são de grande importância para determinação da melhor 

espécie de polímero aplicada à etapa de floculação. 

Apesar de usualmente os polímeros serem utilizados como auxiliares de 

floculação, alguns estudos relatam a aplicação de polímeros como coagulantes. 

Wong et al (2006) avaliaram a eficiência de 9 tipos de polímeros como 

coagulantes no tratamento de um efluente de indústria de papel e celulose. Foram 

variadas dosagens entre 0,5 e 15 mg/L de polímeros aniônicos, catiônicos e com 

diferentes pesos moleculares e densidades de carga. A eficiência do tratamento 

foi avaliada em termos de remoção de SST, DQO e turbidez, onde para todos os 

parâmetros foram obtidas remoções superiores a 90%. O IVL também foi 

considerado na pesquisa, onde o melhor resultado foi obtido com a dosagem de 5 

mg/L de um polímero catiônico chegando a um índice de 14 mL/g. 

O processo de coagulação e floculação é dependente fundamentalmente 

das características do líquido a ser tratado, porém sua eficiência também está 

diretamente ligada ao tipo e dosagem de coagulante utilizado, ao pH durante a 

coagulação bem como aos tempos e gradientes de mistura rápida e de floculação 

(DI BERNARDO, 1993). 

O coagulante pode ser orgânico ou inorgânico, onde dentre os inorgânicos, 

os sais de alumínio e ferro são os mais difundidos por formarem íons de alta 
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valência, e segundo a Lei de Schulze-Hardy a efetividade da coagulação está 

ligada à carga do eletrólito, onde um íon divalente é de 30 a 60 vezes mais 

efetivo, e um íon trivalente é de 700 a 1000 vezes mais efetivo, que um íon 

monovalente (GEHWER, 2012). 

Os sais de alumínio e os produtos convencionalmente empregados na 

correção de pH são agentes inorgânicos não biodegradáveis que acrescentam 

elementos químicos ao lodo, tornando seu processo de descarte mais oneroso e 

de difícil manejo em função do elevado teor de umidade e volume gerado (CRUZ 

et al, 2005; VAZ et al, 2010; PEDROSO et al, 2012; MARTINS et al, 2014). 

Portanto, sais de alumínio e ferro são ambientalmente indesejáveis, pois 

produzem um lodo, durante o processo de coagulação, rico em íons metálicos 

solúveis capazes de comprometer a biota aquática e a saúde humana se 

dispostos incorretamente. Estudos tem apontado o alumínio com um dos 

precursores do mal de Alzheimer, além disso, quando em excesso no meio, é 

comprovado sua toxicidade, prejudicando o desenvolvimento de peixes e algas 

(VANACOR, 2005; VAZ et al, 2010). 

Devido a esta toxicidade do alumínio, estudos sobre a utilização de 

coagulantes poliméricos de origem vegetal vêm sendo estudados como 

alternativa para tratamento de águas residuárias e para abastecimento 

(RENAULT et al, 2009). 

Segundo Di Bernardo (1993) os polímeros, principalmente os sintéticos 

catiônicos têm sido amplamente utilizados em tratamento de água para 

abastecimento, tanto na forma de auxiliares de floculação, como na forma de 

coagulantes primários. 

Os coagulantes orgânicos são polímeros formados por cadeias de 

pequenas subunidades ou monômeros. Onde o número total de subunidades do 

polímero pode variar, com diferentes pesos moleculares e densidades de carga.  

Para a neutralização das cargas dos coloides, são mais comumente 

utilizados polímeros catiônicos, pois quando dissolvidos em água se ionizam, 

adquirindo carga positiva e atuando como um autêntico cátion, onde essa carga 

positiva fica ligada à cadeia do polímero. 

Estes polieletrólitos positivos podem atuar como agentes desestabilizantes 

pela formação de pontes, neutralização de cargas, ou ambos. Apesar do peso 

molecular dos polímeros estar diretamente ligado à eficiência de floculação, 
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quando os polímeros são utilizados como coagulante primário, esta premissa é 

desconsiderada. A capacidade dos polímeros catiônicos em adsorver coloides 

carregados negativamente por interações químicas e eletroestáticas e neutralizar 

a carga negativa das partículas não é influenciada pelo peso molecular do 

polímero (VANACÔR, 2005). 

A eficácia dos polieletrólitos catiônicos também é menos influenciada pelas 

condições da solução, como pH, força iônica, dureza em comparação com outros 

polímeros. 

Em geral, os estudos com biopolímeros de origem vegetal evolvem 

aplicações para o tratamento de água para fins potáveis, havendo ainda uma 

grande lacuna sobre o conhecimento acerca de seu emprego em tratamento de 

diferentes águas residuárias industriais (da SILVA et al, 2003). 

Dentre os biopolímeros que vem sendo estudados pelas suas propriedades 

de aglomeração de impurezas na água, se destacam a Moringa Oleifera, a 

Quitosana, o Tamarindo, o mesocarpo do Babaçu (Orbygnea martiana), a raspa 

do Juá (Zizyphus juazeiro) e o Tanino. 

O coagulante orgânico mais utilizado é o Tanino, que pode ser encontrado 

nas folhas, nas raízes, no lenho, na casca, nos frutos, nas sementes e na seiva 

das árvores (OZACAR e SENGIL, 2003). Para o presente estudo, foi utilizado o 

tanino extraído a partir da lixiviação da casca da Acácia Negra (Acácia mearnsu, 

de Wild). 

A conceituação química mais antiga define os taninos como sendo 

substâncias orgânicas de extrato vegetal capazes de precipitar proteínas e 

minerais. Os taninos são compostos polifenólicos encontrados em uma grande 

variedade de plantas superiores, com características adstringentes, e 

tradicionalmente utilizados na indústria do couro como agentes de curtimento 

(SANCHEZ-MARTIN et al, 2009). 

Seu uso no tratamento de água, como alternativa aos coagulantes 

metálicos, teve início no Brasil no ano de 1982, onde se objetivou obter um 

produto com características mais interessantes, do ponto de vista ambiental, em 

relação que os agentes coagulantes tradicionalmente utilizados, como uma 

origem em fontes renováveis ao invés de origem mineral (CRUZ, 2004). 

Além disso, por ser um produto orgânico, era de interesse a sua 

biodegradabilidade, onde, após sua utilização, o produto incorporado ao lodo 
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gerado no processo de coagulação, fosse passível de degradação por processos 

biológicos, ou reaproveitado, como insumo para recuperação de áreas 

degradadas, ou na agricultura, já que o lodo produzido é livre da presença de íons 

metálicos (SILVA et al, 2004; VANACÔR, 2005; PIANTÁ, 2008). 

O produto caracteriza-se por ser um coagulante/floculante de origem 

vegetal, não tóxico, de caráter catiônico e de baixo peso molecular (PEDROSO et 

al, 2012). Os taninos são divididos em dois grupos, os condensados e os 

hidrolisáveis, onde ambos são substâncias formadas por estruturas poliméricas, 

porém os condensados são um grupo de constituição flovonoidica e os 

hidrolisáveis são formados pela esterificação de ácidos fenólicos com polióis. 

Porém, os anéis polihidroxilados conferem, a ambos os grupos, propriedades 

muito semelhantes quanto à capacidade de complexação de substâncias 

orgânicas e metais (OZACAR e SENGIL, 2003; MANGRICH et al, 2014). 

O reagente empregado neste trabalho é produzido exclusivamente com 

taninos condensados, obtidos através do extrato da Acácia Negra, e modificado 

através da reação de Mannich, sendo classificado como um polímero orgânico-

catiônico de baixo peso molecular, de origem essencialmente vegetal, para 

utilização no tratamento de águas e efluentes (BELTRAN-HEREDIA et al, 2011). 

O produto já é fabricado em escala industrial e comercializado por algumas 

empresas no Rio Grande do Sul, onde a acácia negra, leguminosa originária da 

Austrália, teve boa adaptação e foi altamente disseminada na região durante as 

últimas décadas. O tanino adquirido para realização desta pesquisa, o Acquapol 

S5T, foi cedido pela empresa SETA, porém como será visto no decorrer do 

trabalho, muitas pesquisas foram realizadas com o emprego do coagulante 

Tanfloc SG, o qual é produzido pela empresa TANAC, ambas as empresas 

sediadas no Rio Grande do Sul. 

Este é um fato importante quando se deseja aplicar um produto em grande 

escala, pois, o fato de ser comercializado em escala industrial, e por ser um 

produto nacional, reflete numa maior empregabilidade do coagulante, tornando-o 

competitivo no mercado, aumentando a viabilidade econômica aliada aos 

benefícios ambientais que o mesmo oferece. 

O uso de Tanino como agente coagulante apresenta algumas potenciais 

vantagens em relação aos coagulantes minerais, como redução na quantidade de 

lodo produzido, em termos de massa e volume (SKORONSKI et al, 2014). 
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Isto se deve ao fato do produto ser efetivo em uma ampla faixa de pH, 

entre 4,5 e 8, e aliado a isso, diferentemente dos sais metálicos, os taninos 

catiônicos já possuem carga catiônica e não consomem alcalinidade do meio 

durante o processo de coagulação, dispensando o uso de alcalinizantes, como 

soda e cal, para a correção de pH (KONRADT-MORAES et al, 2007). 

Durante o processo de coagulação com tanino, é gerado um lodo mais 

denso, com maior facilidade de desidratação e consequente maior facilidade para 

transporte e descarte, sendo classificado como um resíduo não-perigoso, 

enquanto que o lodo inorgânico gerado por coagulantes metálicos é classificado 

como um resíduo não-inerte, de acordo com a NBR 10.004. 

O reagente à base de taninos não é tóxico, e devido sua 

biodegradabilidade é compatível com tratamento biológico associado, sendo 

possível sua utilização em diferentes unidades no layout da estação de 

tratamento, podendo atuar no tratamento preliminar do efluente bruto, 

previamente aos tratamentos de nível primário ou secundário, ou ainda atuar 

como polimento do efluente final da indústria. 

Para indústrias que já utilizam coagulação como método de tratamento, a 

substituição por taninos, pode auxiliar na eliminação de odores desagradáveis, 

proveniente da ação de microrganismos redutores de sulfato, onde em virtude da 

grande quantidade de sulfato adicionada na etapa de coagulação, grande parte é 

reduzida a sulfeto, provocando o mau cheiro. 

 

3.2.2 Processos de separação por membrana 

 

O processo de separação por membranas é uma tecnologia para 

tratamento de efluentes que teve início na década de 70, e vem sendo utilizada 

como tratamento de nível terciário ou para reaproveitamento de insumos em 

indústrias de papel e celulose. Trata-se de uma técnica de filtração realizada pela 

inserção de uma força externa sobre uma membrana semipermeável, onde certos 

componentes podem sem retidos pela membrana, gerando um efluente filtrado 

(permeado) e um efluente denominado de concentrado que contém as impurezas 

retidas no processo (THOMPSON et al, 2001) 

Portanto a membrana pode ser definida como uma barreira seletiva capaz 

de separar componentes da solução que se deseja tratar. Seu princípio é 
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baseado em sua estrutura porosa, onde a solução empregada pode ser 

parcialmente fracionada através da passagem pelos poros da membrana, retendo 

os elementos de maior tamanho, e permitindo a passagem de componentes 

menores, através da aplicação de uma força motriz, como a diferença de pressão 

(OLIVEIRA, 2003). O esquema de operação dos PSM pode ser observado na 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Esquema de definição do PSM 

 

Fonte: Metcalf & Eddy (2003), apud Vidal (2006) 

 

Dentre os processos de separação por membranas utilizados no 

tratamento de efluentes, se destacam a microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), 

nanofiltração (NF) e osmose reversa (OR), como pode ser visto no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Tamanho médio dos poros e massa molar de exclusão correspondente ao tipo de 
membrana, bem como suas respectivas pressões de operação 

 

Fonte: Silva (1999) 

 

A seletividade da membrana está relacionada com as dimensões dos 

poros, porém como os poros dos sistemas de UF, NF e OR são muito densos, a 
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seletividade de separação é definida pela massa molar dos compostos, dada em 

Daltons, que representa o menor tamanho molecular das partículas que poderiam 

ser retidas pela membrana (OLIVEIRA, 2003; QUARTAROLI, 2012). 

Portanto, a determinação de qual membrana deve ser adotada no 

tratamento vai depender do tamanho e das características das partículas 

presentes na solução. 

A escolha da melhor tecnologia para ser empregada também vai depender 

das características da água que se deseja tratar e sua afinidade com o tipo de 

membrana. Devendo-se levar em consideração as propriedades físicas e 

químicas da membrana, a qual pode ser de origem natural ou sintética, orgânica 

ou inorgânica, porosa ou não-porosa, simétrica ou assimétrica (ALMEIDA, 2002; 

SILVA, 1999). 

As membranas de natureza sintética são mais difundidas no tratamento de 

efluentes industriais, onde as de origem inorgânica podem ser constituídas de 

cerâmica ou vidro, e as orgânicas de composição polimérica. As membranas 

orgânico-poliméricas podem ainda ser classificadas como sendo não porosas, 

quando se visa a separação de gases, e porosas como é o caso da micro e 

ultrafiltração. As membranas porosas podem ainda ser classificadas de acordo 

com sua simetria, sendo as simétricas com camada uniforme, e as assimétrias 

com camada desuniforme (SILVA, 1999). 

Porém a viabilidade de aplicação vai depender do fluxo de permeado 

obtido, que é a razão do volume de efluente filtrado pela área de filtração da 

membrana no decorrer do tempo, como é mostrado na Equação 1. 

 

                                                                                              (Eq. 1) 

Em que: 
J = Fluxo (L/m².h) 
V = Volume (L) 
A = Área de filtração da membrana (m²) 
t = Tempo (h) 

 
Durante o processo de filtração, é comum a queda acentuada do fluxo de 

permeado inicial ao longo do tempo, apresentando um comportamento 

exponencial de perda do fluxo que tende à estabilização no decorrer da carreira 

de filtração (GONDER et al, 2011). 
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Este fato se deve ao acúmulo de partículas sobre a superfície e no interior 

dos poros da membrana, este entupimento é chamado de colmatação, sendo este 

o principal problema encontrado nos processos de filtração (AMARAL et al, 2013). 

Porém não deve ser visto como uma desvantagem, e sim uma 

característica do sistema, onde apesar da retenção das partículas representarem 

uma queda brusca no fluxo nos momentos iniciais da carreira de filtração, este 

fluxo tende a atingir um estado estacionário, o qual representa o fluxo real que o 

sistema irá permanecer por longos períodos de operação. 

Os fenômenos que levam à redução na taxa de filtração estão ligados às 

características físico-químicas das partículas retidas, onde o diâmetro e afinidade 

com o material filtrante estão intimamente relacionados com o tipo de colmatação 

da membrana (DAL-CIN et al, 1996). 

Segundo Vidal (2006) a deposição das partículas na membrana ocorre 

através de três mecanismos principais, sendo eles o estreitamento de poros, 

obstrução de poros ou pela formação da “torta de filtro”, onde estes fenômenos 

podem ocorrer isoladamente ou simultaneamente. 

(i) A formação da “torta de filtro” é a principal responsável pelo rápido 

acúmulo de partículas sobre a membrana, ocasionando a queda 

exponencial de fluxo, porém, a própria velocidade de entrada do afluente 

acaba desmantelando a “torta” quando a mesma está em excesso. Além 

desta manutenção natural do sistema, a “torta” apresenta outra 

característica positiva, que é a adsorção de partículas menores por 

afinidade química. 

(ii) O estreitamento dos poros ocorre devido à deposição de compostos 

nas paredes dos mesmos, causando uma diminuição no seu diâmetro. Este 

fato, apesar de colmatar a membrana e diminuir o poder de fluxo, reflete 

em uma característica positiva, onde, devido à diminuição do diâmetro do 

poro, consequentemente, a seletividade aumenta, sendo possível a 

retenção de partículas menores. 

(iii) A obstrução do poro ocorre quando partículas, normalmente 

coloidais, apresentam o mesmo diâmetro que o poro, não conseguindo 

atravessar o mesmo, bloqueando-o. Pode ocorrer também a adsorção de 

algumas partículas, onde devido a esta interação, o poro também é 

obstruído. 
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A deposição deste material sobre o leito filtrante, também chamado de 

fouling, afeta diretamente o desempenho do processo, bloqueando parcial ou 

totalmente os poros, e oferecendo resistência adicional ao fluxo do permeado. 

Portanto algumas medidas devem ser tomadas de modo a minimizar esses 

efeitos sobre a membrana (BHATTACHARJEE e BHATTACHARYA, 2006). 

Como método preventivo de colmatação, o pré-tratamento do afluente visa 

a melhora da qualidade do mesmo, principalmente em termos de sólidos, 

minimizando a deposição de materiais sobre a superfície da membrana. Dentre os 

métodos usualmente empregados se destacam a pré-filtração, flotação e a 

coagulação seguida de floculação (QUARTAROLI, 2012). 

Como método corretivo, são feitas as limpezas da membrana, que podem 

ser físicas ou químicas. 

A retrolavagem é um método de limpeza física que consiste na injeção de 

ar, água, ou ambos, no sentido de fluxo contrário ao da filtração, em curtos 

períodos de tempo com uma frequência pré-determinada (QUARTAROLI, 2012). 

A retrolavagem apresenta uma boa eficiência na remoção das impurezas 

aderidas na superfície e nas paredes da membrana através da aplicação de 

forças mecânicas, porém não é capaz de remover as partículas que obstruem o 

poro internamente (VIDAL, 2006). 

A lavagem química é realizada com reagentes capazes de quebrar as 

forças de coesão entre as impurezas e a membrana. A eficiência da limpeza 

química é dependente de vários fatores, como temperatura, pH, tempo de contato 

e concentração dos agentes de limpeza (WALLBERG et al, 2001). 

Os reagentes utilizados para a limpeza podem ser de origem alcalina ou 

ácida, ou ainda serem agentes quelantes, surfactantes ou oxidantes, além do uso 

de enzimas (AHMAD et al, 2014; MAARTENS et al, 2002). 

Soluções alcalinas são eficazes na remoção de orgânicos adsorvidos, 

enquanto que a limpeza ácida é indicada para remover sais precipitados como 

CaCO3, entre outras substâncias inorgânicas (NEVES, 2014). 

A utilização de hipoclorito de sódio ou peróxido de hidrogênio é efetiva por 

serem potentes oxidantes, com potencial para remoção de matéria orgânica 

impregnada na membrana. 

Porém a limpeza química deve ser utilizada apenas quando realmente 

necessária, pois diminui a vida útil das membranas, além de gerar concentrados 
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com elevadas concentrações de componentes químicos. Portanto a escolha dos 

métodos de limpeza deve considerar uma eficiência suficiente para restaurar as 

características da membrana, aliada a menores danos sobre a membrana 

(AHMAD et al, 2014). 

Neves (2014) estudou a aplicação de MF e UF como pós-tratamento de 

efluente de uma indústria de papel e celulose variando condições operacionais 

como velocidade de escoamento, pressão de operação e intervalo de 

retrolavagem para ambas as membranas. O sistema de UF foi capaz de atingir 

reduções de 84% de cor verdadeira, 84,3% de DQO, 99% de turbidez e 82,5% de 

lignina. 

Silva et al (1999) avaliaram a aplicação de um sistema e microfiltração para 

o tratamento de quatro efluentes de diferentes indústrias de papel e celulose, 

obtendo bons resultados de redução para turbidez, DQO e SS. Sendo que dois 

dos testes apresentaram viabilidade de implantação na indústria em razão da 

qualidade do permeado gerado, bem como do bom rendimento de fluxo. 

Rosa e Pinho (1995) avaliaram o desempenho dos sistemas de UF e NF no 

tratamento de efluente gerado na etapa de branqueamento do estágio de 

extração alcalina de uma indústria de papel e celulose. O sistema de UF foi capaz 

de remover 72% dos compostos organoclorados e reduzir a cor em 92%. 

Koyuncuc et al (1999) pesquisaram a aplicação dos sistemas de UF e OR, 

isoladamente e em conjunto, para o tratamento de efluente oriundo de tratamento 

biológico de uma indústria de papel e celulose. A UF obteve reduções de DQO 

entre 83 e 80% e de cor entre 80 e 90%, e o sistema conjunto atingir reduções de 

DQO entre 85 e 98% e de cor entre 90 e 95%. 

Almeida (2002) estudou diferentes sistemas de PSM para 

reaproveitamento do efluente alcalino do branqueamento da polpa de uma 

indústria de celulose. Sendo que o sistema de UF atingiu reduções de até 92% de 

turbidez e 83% de DQO, e o sistema combinado de UF-OR obteve uma redução 

de DQO de 90%. 

Oliveira (2003) utilizou uma membrana polimérica de UF para reciclagem 

de água branca proveniente de uma fábrica de celulose kraft integrada. Sendo 

que o tratamento com UF removeu 100% dos sólidos em suspensão e atingiu 

uma redução acima de 84% de turbidez para todas as águas brancas testadas. 
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Simonic e Vnucec (2012) estudaram a aplicação da UF no tratamento de 

efluente de indústria de papel e celulose, sendo obtidos os melhores resultados 

com o ajuste de pH para 6, reduzindo a turbidez e os SST em 99%, a DQO em 

50% e a absorbância em 254 nm em 81%. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Caracterização da ETE estudada na pesquisa 

 

O efluente utilizado para realização dessa pesquisa foi coletado em uma 

indústria de papel e celulose de médio porte no estado do Paraná. A referida 

indústria possui uma vazão de projeto de 400 m³/dia, onde o processo de 

tratamento de efluentes atual consiste em um conjunto em série de lagoas de 

estabilização. 

O tratamento de nível secundário é composto por duas lagoas anaeróbias 

em paralelo, seguidas de uma lagoa aerada, e duas lagoas de polimento em 

paralelo. 

As amostras para estudo foram coletadas ao final do processo de 

tratamento, de modo a propor um tratamento avançado para este tipo de efluente, 

como é apresentado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Fluxograma do processo de tratamento empregado na ETE da indústria de 
papel e celulose que forneceu as amostras para realização desta pesquisa. 

 
 

 

Fonte: O autor 

 

 

 



37 
 

4.2 Etapas da pesquisa 

 

A pesquisa foi dividida em duas fases: a primeira teve por objetivo avaliar o 

desempenho da coagulação com tanino no tratamento do efluente em estudo. 

Sendo testadas dosagens com grandes intervalos para conhecer melhor as 

características do coagulante e sua resposta no tratamento. 

Foram realizados quatro ensaios com intervalos de dosagem diferentes, 

tendo como parâmetro resposta cor aparente e turbidez. Em cada ensaio foram 

testadas seis dosagens diferentes de coagulante, onde os melhores resultados 

dos parâmetros resposta do ensaio anterior representavam o novo intervalo de 

dosagem a ser aplicado. 

A segunda etapa da pesquisa consistiu em avaliar o emprego de duas 

tecnologias diferentes para o tratamento do efluente industrial, sendo testadas 

novas dosagens de tanino para o tratamento por 

coagulação/floculação/sedimentação, além de analisar o desempenho do 

processo de ultrafiltração como alternativa de tratamento, sendo variadas 

configurações do sistema para sua otimização. 

Para poder avaliar a eficiência dos tratamentos propostos, o efluente em 

estudo foi caracterizado quanto à cor aparente, cor verdadeira, turbidez, pH, 

alcalinidade, condutividade, DQO e fenóis totais, para a possível comparação com 

os resultados após os tratamentos. 

As análises da caracterização do efluente bruto, e das amostras após o 

tratamento, seguiram as normas prescritas pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, 21th edition (APHA, 2005). 

Foi avaliado também o parâmetro lignina através da leitura da absorbância 

em 280 nm no espectrofotômetro (ABS 280). 

Após a caracterização, o efluente foi submetido ao processo de 

coagulação/floculação/sedimentação através do equipamento do tipo jar-test da 

marca Policontrol, modelo FlocControl III, o qual contém seis jarros de acrílico 

com capacidade volumétrica de dois litros cada. 

Os ensaios realizados em jar-test permitem simular condições operacionais 

de coagulação, floculação e decantação através das variações das dosagens 

aplicadas de coagulante, dos gradientes de velocidade de mistura rápida e lenta, 

tempos de mistura rápida e lenta e velocidades de sedimentação. 
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Na Figura 4 é possível observar a clarificação do efluente após o processo 

de coagulação/floculação/sedimentação, onde para as mesmas condições 

operacionais, foram variadas as dosagens de tanino nos jarros, e coletadas 

amostras em três tempos de sedimentação diferentes, avaliando os parâmetros 

cor e turbidez como resposta ao desempenho do sistema. 

 

Figura 4 - Clarificação da água durante o processo de sedimentação dos flocos formados 
no equipamento jar-test com diferentes dosagens de tanino 

 

Fonte: O autor 

 

Para determinação da dosagem de coagulante mais eficiente, as 

configurações do equipamento jar-test foram fixadas, sendo testadas seis 

diferentes concentrações de tanino em cada ensaio. 

O sistema coagulação/floculação/sedimentação é baseado em três etapas, 

a mistura rápida, que consiste na dissolução do coagulante na massa líquida, a 

mistura lenta, que é responsável por promover a formação de flocos, e a 

decantação, que é a deposição dos flocos no fundo dos jarros pela ação da 

gravidade. 

Para garantir a efetividade da coagulação, o efluente inicialmente foi 

homogeneizado no equipamento jar-test para assegurar que as partículas que se 

deseja desestabilizar estejam em suspensão na massa líquida, sendo agitados os 
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jarros sob o máximo gradiente que o equipamento atinge (600s-¹) durante 30 

segundos. 

Como o objetivo da mistura rápida é a dispersão do coagulante, para se 

atingir a máxima dissolução no menor tempo possível, foi adotado o gradiente 

máximo de mistura alcançado pelo equipamento (600s-¹), e um tempo suficiente 

para a mistura (10s). 

Ao final de 10 segundos de mistura do coagulante na massa líquida, foram 

coletadas amostras dos seis jarro a fim de se medir o pH de coagulação, e 

observar os efeitos das dosagens de tanino sobre o pH. 

Diferentemente dos coagulantes inorgânicos, o tanino apresenta uma 

característica de alterar pouco o pH na água durante a coagulação, por consumir 

pouca alcalinidade do meio. Em razão dessa propriedade do tanino os testes nos 

jarros foram feitos sem a inserção de alcalinizantes ou acidificantes.  

Para o presente estudo foi adotado o gradiente de floculação de 40s-¹ 

embasado na literatura, e um tempo de floculação suficiente para proporcionar o 

choque entre as partículas desestabilizadas de 10 minutos. 

Na etapa de sedimentação, foram estipulados três tempos de 

sedimentação (5, 10 e 15min.) para coleta de amostras, tendo como objetivo 

descobrir o menor tempo de sedimentação possível, que apresente boa remoção 

dos contaminantes. Em escala real, isso representa um sistema de decantação 

mais compacto com menor tempo de detenção hidráulica. Para determinação da 

eficiência do processo, foram avaliados os critérios cor aparente e turbidez como 

parâmetros resposta. 

 

4.3 Ensaios preliminares de coagulação  

 

Os ensaios preliminares de coagulação consistiram em avaliar a interação 

entre o reagente Acquapol S5T e o efluente da indústria de papel e celulose, 

sendo testadas diferentes concentrações de tanino com uma gama variada de 

intervalos de dosagem. 

Foram realizados 5 ensaios preliminares com diferentes intervalos de 

dosagem e diferentes concentrações de tanino, como pode ser observado na 

Tabela 1. 



40 
 

Tabela 1 - Correlação entre o volume do reagente Acquapol S5T adicionado e sua respectiva 

concentração de tanino em base seca 

Ensaio Volume de tanino adicionado 
(mL) 

Concentração correspondente 
de tanino (mg/L) 

Intervalo entre as 
dosagens (mg/L) 

I 0,50; 1,0; 1,50; 2,0; 2,50; 3,0. 72; 144; 216; 288; 360; 432. 72 

II 0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,50 72; 108; 144; 180; 216. 36 

III 0,90; 1,0; 1,10; 1,20; 1,30; 1,40. 130; 144; 158; 172; 186; 200. 14 

IV 1,05; 1,10; 1,15; 1,20; 1,25; 1,30 151; 158; 165; 172; 179; 186. 7 

V 1,05; 1,10; 1,15; 1,20; 1,25; 1,30 151; 158; 165; 172; 179; 186. 7 

 

No primeiro ensaio foram adicionados os volumes de 0,5 a 3,0 mL da 

solução comercial do coagulante Acquapol S5T sem diluição, os quais 

representam uma concentração de tanino em base seca de 72 a 432 mg/L, com 

intervalos de 72 mg/L. 

As três primeiras dosagens aplicadas no ensaio I, referentes às 

concentrações de 72, 144 e 216 mg/L de tanino apresentaram os menores 

valores residuais para cor aparente e turbidez do efluente estudado. Portanto 

foram definidos os limites inferior e superior da dosagem de coagulante 

adicionado com base nesse resultado.  

As configurações operacionais do aparelho se mantiveram as mesmas, 

alterando apenas as dosagens de tanino adicionadas nos jarros. Para o segundo 

ensaios foram aplicados os volumes de 0,25 a 1,50 mL do coagulante Acquapol 

S5T sem diluição, onde esses volumes representam uma concentração de tanino 

em base seca de 36 a 216mg/L, com intervalos de 36 mg/L. 

As dosagens de 144, 180 e 216 mg/L testadas no ensaio II apresentaram 

os menores valores de cor aparente e turbidez remanescentes. Portanto, a faixa 

de valores para o ensaio III foi restringida para dosagens entre esses valores do 

ensaio anterior.  

Para o ensaio III foram adicionados os volumes de 0,9 a 1,4 mL do 

coagulante Acquapol S5T sem diluição representando as concentrações de tanino 

em base seca de 130 a 200 mg/L, com intervalos de 14 mg/L. 

Foi observado que as dosagens de 158, 172 e 186 mg/L avaliadas no 

ensaio III apresentaram resultados com menores valores residuais para cor 

aparente e turbidez, sendo definidos novos valores de intervalo para se 

determinar a dosagem otimizada. 



41 
 

Para o ensaio IV, os volumes do coagulante Acquapol S5T adicionados 

sem diluição foram de 1,05 a e 1,30 mL, correspondendo às concentrações de 

tanino em base seca de 151 a 186 mg/L, com intervalos de 7 mg/L. 

O quarto ensaio de coagulação permitiu a obtenção de bons valores 

residuais de cor e turbidez, e em razão da rápida formação de flocos observada 

durante os ensaios, foi testado um tempo de floculação menor, de 5 minutos, para 

averiguar se seria suficiente para formar flocos de boa qualidade para 

sedimentação. Os volumes de tanino utilizados no ensaio V foram os mesmos 

utilizados no ensaio IV, bem como suas configurações de operação. 

 

4.4 Ensaios de coagulação em triplicata 

 

Nesta etapa da pesquisa foram testadas 12 dosagens diferentes (150 – 

260 mg/L) de tanino em intervalos de 10 mg/L. Sendo que para cada dosagem 

foram realizadas repetições em triplicata. Os volumes do reagente Acquapol S5T 

e sua correspondente concentração de tanino em base seca utilizados nesta 

etapa podem ser observados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 Correlação entre o volume do reagente Acquapol S5T adicionado e sua respectiva 
concentração de tanino em base seca 

Ensaio  Volume de tanino adicionado 

(mL) 

Concentração de tanino correspondente 

(mg/L) 

I 1,04 150 

II 1,11 160 

III 1,18 170 

IV 1,25 180 

V 1,32 190 

VI 1,39 200 

VII 1,46 210 

VIII 1,53 220 

IX 1,60 230 

X 1,67 240 

XI 1,74 250 

XII 1,81 260 
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Como a caracterização da segunda coleta de amostras se mostrou mais 

impactante, o intervalo escolhido entre as dosagens foi maior, além de testadas 

dosagens com maiores concentrações de tanino para avaliar se seria necessário 

devido ao aumento da concentração de poluentes desta segunda amostragem. 

As configurações de gradiente e tempos de mistura no equipamento tipo 

jar-test para homogeneização, dissolução do coagulante e floculação se 

mantiveram as mesmas, bem como os tempos de coleta de amostras durante a 

etapa de sedimentação. Foram avaliados também os parâmetros cor e turbidez 

como resposta ao tratamento. 

 

4.4.1 Ensaio de coagulação com tempo de floculação reduzido 

 

As etapas de coagulação e floculação são distintas por apresentarem 

gradientes, tempos de operação e funções diferentes, porém essas duas etapas 

são interdependentes (DI BERNARDO, 1993). 

Portanto, a dosagem de coagulante está intimamente ligada ao tempo e ao 

gradiente de floculação. Nesta etapa foi testado um tempo de floculação reduzido 

pela metade, com o intuito de se avaliar os efeitos sobre a dosagem de 

coagulante requerida, bem como seus efeitos sobre a qualidade do sobrenadante 

gerado. 

Foi escolhida a dosagem de 250 mg/L por ter apresentado os menores 

valores médios de cor aparente residual no tempo de sedimentação de 10 

minutos, além se alcançar o menor desvio padrão dentre os ensaios realizados. 

Portanto, foi utilizada a dosagem de 250 mg/L com um tempo de floculação 

menor, de 5 minutos, para verificar se este tempo é suficiente para formação dos 

flocos com boa sedimentabilidade. Os ensaios com a dosagem de 250 mg/L 

foram realizados em triplicata, e os parâmetros resposta também foram cor 

aparente e turbidez. 

 

4.5 Ensaios de ultrafiltração 

 

Esta etapa teve por objetivo avaliar o desempenho de membranas filtrantes 

do tipo ultrafiltração, no processo de remoção dos poluentes do efluente industrial. 
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Esta avaliação se deu através da comparação entre os valores 

caracterizados de DQO, cor, turbidez, fenóis totais e lignina do efluente bruto e o 

permeado gerado pela unidade piloto de ultrafiltração, bem como o fluxo do 

permeado obtido. 

A unidade experimental de UF foi adquirida da empresa Pam Membranas 

Seletivas, e é constituída de placa de identificação do sistema (A), controlador de 

velocidade da bomba (B), pipeta (10mL) para medição de vazão (C), manômetro 

PI – 02 para medição da pressão do permeado (D), célula em inox para 

membrana plana (E), válvula de controle de permeado (F), controle de pressão de 

permeado (G1), controle de pressão do concentrado (G2), controle by-pass (G3), 

reservatório de alimentação de 10L (H), manômetro P1 – 02 para medição do 

concentrado (I) e rotâmetro (J), bomba para bombeamento da alimentação (K) e 

módulo de membrana do tipo fibra oca de ultrafiltração (L) com uma área de 

filtração de 0,027m², como pode ser observado na Figura 5. 

 

Figura 5 - Unidade piloto de Micro e Ultrafiltração e módulo de membranas de fibra-oca 
utilizados na pesquisa. 

 

Fonte: O autor 

 

Para o processo de filtração foram testadas três pressões sob o 

concentrado de 0,50; 0,75 e 1,0 bar, com uma vazão de alimentação constante de 

1,4 L/min e pressão sob o permeado também constante de 0,1 bar. 
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Os ensaios de UF foram realizados com retorno do permeado e do 

concentrado para o tanque de alimentação, objetivando manter as mesmas 

condições de alimentação, simulando escoamento contínuo. 

Foi avaliada também a necessidade de retrolavagem, sendo realizados 

ensaios com e sem retrolavagem, em triplicata, com a melhor pressão obtida nos 

ensaios anteriores, de modo a analisar os efeitos da retrolavagem sobre o fluxo 

de permeado gerado, bem como os resultados das análises de cor, turbidez, 

DQO, fenóis totais e lignina. A limpeza física realizada pela retrolavagem foi 

realizada com água destilada, a qual era bombeada no sentido contrário ao fluxo 

de filtração, com pulsos sequenciais em intervalos de 10 minutos. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O efluente em estudo foi coletado ao final do tratamento realizado na ETE 

da indústria, sendo denominado de efluente bruto durante o presente trabalho. 

Antes das etapas de coagulação e ultrafiltração, o efluente foi caracterizado, de 

modo a permitir a avaliação da eficiência de tratamento proposta por este estudo. 

  

5.1 Resultados dos ensaios preliminares de coagulação 

 

Para a caracterização da primeira coleta de amostras foram analisados os 

parâmetros pH, sólidos totais e sólidos suspensos, DQO, condutividade,  cor 

aparente e turbidez do efluente bruto, como pode ser observado na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Caracterização do efluente final da ETE da indústria papeleira para a primeira 
fase de ensaios 

Parâmetro Valores 

pH 7,2 

Cor ap. 950 uC 

Turbidez 33 uT 

DQO 269 mg/L 

ST 829 mg/L 

SST 35 mg/L 

Condutividade 716,8 µS/cm 
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A presença de sólidos suspensos observada na Tabela 2 na caracterização 

do efluente representa uma vantagem, quando se utiliza processos de 

coagulação, onde a presença dos mesmos garante a formação de flocos mais 

estruturados, e mais propícios à sedimentação. 

Os resultados preliminares de coagulação permitem avaliar o desempenho 

do processo com o aumento da dosagem de tanino, onde através dos melhores 

valores observados a faixa de valores no ensaio subsequente é restringida, de 

modo a encontrar os valores de dosagem otimizados. 

 

5.1.1 Primeiro ensaio de coagulação 

 

No primeiro ensaio de coagulação foi testada uma faixa com um amplo 

intervalo entre as dosagens do coagulante Acquapol S5T, de 72 mg/L, de modo a 

se descobrir o comportamento do coagulante sobre o efluente estudado. Foram 

investigadas dosagens entre 72 e 432 mg/L. 

Os valores do pH de coagulação permitem avaliar o consumo de 

alcalinidade no processo de coagulação. O reagente aplicado nesta pesquisa 

apresentou baixa influência sobre os valores de pH com aumento da dosagem de 

coagulante, onde o pH do efluente bruto que era de 7,2 variou entre 6,9 e 6,4 para 

as dosagens entre 72 e 432 mg/L, respectivamente. Este fato adere uma 

característica muito importante a este tipo de coagulante, o qual dispensa a 

adição de alcalinizantes durante o processo de coagulação, como já citado 

anteriormente. 

No Gráfico 1.1 são apresentados os valores residuais de turbidez, após o 

processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 
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Gráfico 1.1 – Resultados de turbidez residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 

 

 

Observa-se que nas dosagens excessivas de 360 e 432 mg/L foram 

obtidos os maiores índices de turbidez residual, atingindo uma redução da ordem 

de 50%. Isto mostra a importância da otimização do processo de coagulação, 

onde nem sempre a maior dosagem vai refletir em um resultado melhor. A 

dosagem otimizada além de produzir um efluente de melhor qualidade, representa 

um benefício financeiro, pela economia de produtos químicos. 

Segundo Máximo (2007) com pequenas dosagens de coagulante, o ponto 

isoelétrico não é atingido, impedindo a formação de flocos consideráveis, em 

contrapartida, elevadas dosagens podem reverter os sinais das cargas presentes 

no meio, levando a uma nova estabilização, e consequente baixa eficiência de 

floculação. 

Dentre as seis dosagens testadas neste primeiro ensaio de coagulação, foi 

possível observar os melhores resultados com a dosagem de 144 mg/L, atingindo 

uma redução de 96% da turbidez aos 10 minutos de sedimentação.  

No Gráfico 1.2 são apresentados os valores residuais de cor aparente, 

após o processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 
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Gráfico 1.2 – Resultados de cor aparente residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 

 

 

Para o parâmetro cor aparente, os melhores resultados também foram 

obtidos com a dosagens de 144 mg/L, sendo alcançado um índice de remoção 

superior a 97% nos três tempos de coleta medidos.  

No primeiro ensaio de coagulação foi observado que as dosagens de 72, 

144 e 216 mg/L apresentaram os menores índices residuais, portanto, para o 

ensaio subsequente foi definida uma faixa de valores de dosagem entre as 

melhores encontradas no ensaio I. 

 

5.1.2 Segundo ensaio de coagulação 

 

Como no primeiro ensaio os menores valores de dosagem de coagulante 

se mostraram mais efetivos, para o ensaio II, foram avaliadas dosagens entre 72 

e 216 mg/L, com um intervalo de 36 mg/L. 

No Gráfico 1.3 são apresentados os valores residuais de turbidez, após o 

processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 
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Gráfico 1.3 – Resultados de turbidez residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 

 

 

A dosagem de 180 mg/L apresentou os menores índices de turbidez 

residual nos três tempos de sedimentação medidos. Alcançando uma remoção de 

turbidez de 96%, aos 10 minutos de sedimentação. 

No Gráfico 1.4 são apresentados os valores residuais de cor aparente, 

após o processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 

 

Gráfico 1.4 – Resultados de cor aparente residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 
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Para o parâmetro cor aparente, o menores valores residuais também foram 

encontrados com a dosagem de 180 mg/L, atingindo um percentual de remoção 

de acima de 97% nos três tempos de sedimentação medidos.  

 

5.1.3 Terceiro ensaio de coagulação 

 

As faixas de valores das dosagens do coagulante para o ensaio III foram 

restringidas com base nos melhores resultados do ensaio II. Sendo testadas 

dosagens entre 130 e 200 mg/L, com intervalos de 14 mg/L. 

No Gráfico 1.5 são apresentados os valores residuais de turbidez, após o 

processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 

 

Gráfico 1.5 – Resultados de turbidez residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 

 

 

No terceiro ensaio de coagulação foi possível observar que todos os 

resultados com 10 e 15 minutos de sedimentação obtiveram reduções superiores 

a 93% de turbidez, sendo que para as dosagens acima de 144 mg/L o 

percentual foi acima de 95%. 

Os melhores resultados foram obtidos com as dosagens de 158, 172 e 186 

mg/L, sendo obtidos índices de remoção de turbidez praticamente iguais para os 

tempos de sedimentação de 10 e 15 minutos, com 97% de remoção para as três 

dosagens de coagulante testadas. 
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No Gráfico 1.6 são apresentados os valores residuais de cor aparente, 

após o processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 

 

Gráfico 1.6 – Resultados de cor aparente residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 

 

 

Para o parâmetro cor aparente, apenas a dosagem de 130 mg/L no tempo 

de coleta de 5 minutos apresentou uma remoção inferior a 95%. As dosagens de 

158 e 172 mg/L apresentaram uma eficiência de remoção de cor acima de 97% 

para os três tempos de coleta medidos.  

 

5.1.4 Quarto ensaio de coagulação 

 

Com base nos melhores resultados do ensaio III foram estabelecidas novas 

faixas de dosagem do coagulante, sendo testadas dosagens entre 151 e 186 

mg/L, com intervalos de 7 mg/L. 

Para dosagens muito próximas, a alteração do pH é praticamente 

insignificante, permanecendo inalterado (pH=6,8) com o aumento da dosagem de 

coagulante. 

No Gráfico 1.7 são apresentados os valores residuais de turbidez, após o 

processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 
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Gráfico 1.7 – Resultados de turbidez residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 

 

 

No quarto ensaio de coagulação foi obtido uma redução de turbidez de 

97,3%, gerando um residual de 0,9 uT, com a dosagem de 179 mg/L aos 10 

minutos de sedimentação. Porém a dosagem de 158 mg/L também obteve uma 

eficiência semelhante de 97%. 

No Gráfico 1.8 são apresentados os valores residuais de cor aparente, 

após o processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 

 

Gráfico 1.8 – Resultados de cor aparente residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 
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Para cor aparente, o melhor resultado foi com a dosagem de 158 mg/L, 

sendo reduzidos mais de 98% da cor do efluente bruto, gerando um efluente 

tratado com residual de 16 uC aos 10 minutos de sedimentação e de 15 uC aos 

15 minutos.  

Como a cor é um parâmetro de maior relevância, por estar diretamente 

ligada à concentração de compostos dissolvidos, e a melhor dosagem para 

remoção de cor (158 mg/L) também apresentou um resultado satisfatório, de 

97%, na redução da turbidez, a dosagem de 158 mg/L foi determinada como 

dosagem otimizada do coagulante Acquapol S5T para o efluente desta etapa da 

pesquisa. 

Cruz et al (2005) avaliaram o desempenho do coagulante Tanfloc SG, à 

base de tanino, no tratamento do efluente de uma lavanderia industrial, onde os 

melhores resultados foram alcançados com uma dosagem de 166 mg/L de tanino 

e com um tempo de sedimentação de 10 minutos, onde foi observado uma 

remoção de cor aparente de 81% e de turbidez de 95,8%. 

Pelegrino (2011) estudou uma dosagem similar de tanino para o tratamento 

de efluente de reator UASB de uma ETE em São Carlos – SP, onde com 170 

mg/L de tanino foi possível alcançar uma remoção de cor aparente de 85,7% e de 

turbidez de 95,6%. 

Para este último ensaio da presente pesquisa foi analisado também a 

condutividade do efluente tratado, onde seus valores são apresentados na Tabela 

4. 

 

Tabela 4 - Valores de condutividade das amostras após a coagulação 

Dosagem (mg/L) Condutividade (µS/cm) 

  5 min 10 min   15 min 

151 724,4 782,7 771,7 

158 767,8 778,5 764,9 

165 767,2 776,7 773,4 

172 764,6 764,9 764,5 

179 768,3 762,2 778,0 

186 758,1 769,8 767,0 
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A condutividade do efluente bruto era de 716,8 µS/cm, portanto, nota-se 

um aumento da condutividade após o tratamento, porém esse aumento não 

passou de 8%. O aumento da condutividade de coagulantes naturais é menor que 

em coagulantes sintéticos devido ao fato dos sais de alumínio e ferro liberarem 

íons na massa líquida, os quais são responsáveis pelo aumento da condutividade. 

Skoronski et al (2014) também não obtiveram alteração significativa na 

condutividade da água após a coagulação com tanino. 

 

5.1.5 Quinto ensaio de coagulação com tempo de floculação reduzido 

 

Devido à rápida formação de flocos observada durante os ensaios, o 

ensaio IV foi repetido, porém com o tempo de floculação reduzido pela metade, de 

modo a se avaliar o tempo necessário para a formação de flocos de boa 

sedimentabilidade.  

Na Gráfico 2.1 são apresentados os valores residuais de turbidez, após o 

processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 

 

Gráfico 2.1 – Resultados de turbidez residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 
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151 mg/L com 5 minutos de floculação, enquanto que para a dosagem de 158 

mg/L com 10 minutos de floculação foi possível obter uma redução de 97%. 

No Gráfico 2.2 são apresentados os valores residuais de cor aparente, 

após o processo de coagulação/floculação, correspondentes à dosagem de tanino 

aplicada, para as amostras coletadas após 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 

 

Gráfico 2.2 – Resultados de cor aparente residual correspondente à dosagem de tanino aplicada 

 

 

Para o parâmetro cor aparente, o melhor resultado também foi encontrado 

com a dosagem 151 mg/L de tanino, apresentando uma eficiência de remoção de 

cor de 95,9%, enquanto que para a dosagem de 158 mg/L com tempo de 

floculação de 10 minutos, a eficiência foi de 98%. 

Os valores residuais de ambos os parâmetros para o ensaio realizado com 

5 minutos de floculação foram 2,5 vezes maior que os residuais encontrados com 

a dosagem de 158 mg/L e tempo de floculação de 10 minutos. 

Em ambos os parâmetros, cor e turbidez, foi observado que com um menor 

tempo de floculação é necessária também uma menor dosagem de coagulante. 

Em escala industrial, se os resultados com menor tempo de floculação, 

menor tempo de sedimentação ou menor dosagem forem suficientemente 

satisfatórios e atenderem a legislação vigente, esses resultados são 

economicamente mais viáveis, e passiveis de serem aplicados, pois tornam o 

sistema mais compacto e com economia de energia e de reagentes. 
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5.2 Resultados das análises em triplicata dos ensaios de coagulação 

 

Para a caracterização da segunda coleta de amostras foram analisados os 

parâmetros pH, sólidos totais, sólidos suspensos, DQO, condutividade,  cor 

aparente, cor verdadeira, alcalinidade e turbidez do efluente bruto , como pode 

ser observado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Caracterização do efluente final da ETE da indústria papeleira para a segunda 
fase de ensaios 

Parâmetro Valores 

pH 7,8 

Cor aparente 2970 uC 

Cor verdadeira 1764 uC 

Turbidez 70,7 uT 

DQO 370 mg/L 

ST 836 mg/L 

SST 54 mg/L 

Condutividade 890 µS/cm 

Alcalinidade 208,6 mgCaCO3/L 

Fenóis totais 20,1 mg/L 

 

Através da caracterização da nova coleta de amostras é possível observar 

a alta variação da carga de poluentes do efluente da indústria de papel e celulose. 

Sendo que a segunda coleta se mostrou bem mais impactante, com um resultado 

de cor aparente três vezes maior que o da coleta anterior, e com o dobro de 

turbidez. Os valores de DQO e SST também tiveram um aumento considerável, 

da ordem de 40%. 

Um aumento na carga de poluentes geralmente demanda uma dosagem 

maior de coagulante. Para sistemas de coagulação com sais metálicos, a 

mudança na dosagem de coagulante reflete em uma demanda por alcalinizantes. 

A utilização de tanino como agente coagulante, portanto, simplifica o processo de 

operação, dispensando a aplicação de soda ou cal para adaptação do pH. 
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Nesta etapa da pesquisa, as análises foram realizadas em triplicata, sendo 

avaliadas 12 dosagens diferentes do coagulante Acquapol S5T, em um intervalo 

de 10 mg/L entre as dosagens. 

Os parâmetros resposta que vão avaliar o desempenho da dosagem de 

coagulante são cor aparente e turbidez, sendo coletadas amostras em tempos de 

sedimentação diferentes, 5, 10 e 15 minutos. 

 

5.2.1 Resultados da turbidez como parâmetro resposta 

 

Em uma indústria, apesar de haver variação da carga afluente na ETE, é 

desejável que a eficiência de remoção dos poluentes seja constante. Portanto, 

como nas análises preliminares de coagulação com as melhores condições 

atingiram uma eficiência de remoção de 97%, foi estipulado como meta para 

estes ensaios a redução mínima de 97% de turbidez. 

No Gráfico 3.1 são apresentados os valores médios residuais de turbidez 

em função da dosagem de tanino aplicada, bem como o desvio padrão das 

amostras, coletadas aos 5, 10 e 15 minutos de sedimentação. 

 

Gráfico 3.1 - Gráfico dos valores de turbidez residual referentes às dosagens de tanino 
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instabilidade se deve ao fato de que com as menores dosagens de tanino, ocorre 

a formação de flocos menos densos. 

Para as amostras coletadas aos 5 minutos de sedimentação, foi obtida uma 

redução de turbidez superior a 97% para as dosagens acima de 210 mg/L de 

tanino. Para dosagens abaixo de 210 mg/L, além de residuais superiores a 4 uT, 

foram observadas grandes variações nos valores, atribuindo um elevado desvio 

padrão às amostras.  

Como em escala real, o tempo de sedimentação está ligado às dimensões 

do decantador, decantadores maiores demandam menores dosagens de 

coagulante, como pode ser observado através dos resultados das amostras 

coletadas aos 10 e aos 15 minutos de sedimentação, onde com dosagens a partir 

de 160 mg/L já foi possível a obtenção de resultados de remoção superiores a 

97%. 

Observa-se uma pequena melhora na qualidade do efluente e uma 

diminuição do desvio padrão com o aumento do tempo para sedimentação. Isto 

se deve à formação de pequenos flocos, com densidade próxima à da água, e 

que portanto, tem dificuldade para sedimentar, demandando mais tempo para 

ocorrer o fenômeno. O desvio padrão diminui, pois eventualmente, os flocos com 

capacidade de sedimentação já decantaram. 

O aumento da dosagem de coagulante e do tempo de sedimentação 

repercutiu em menores valores residuais. Porém, essa melhoria na verdade é 

irrisória, como pode ser visto no Gráfico 3.2. 

 

Gráfico 3.2 - Desvio padrão dos valores das médias de turbidez residual dos tempos de 
coleta de 10 e 15 minutos. 
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Como pode ser observado nas amostras coletadas aos 10 e aos 15 

minutos de sedimentação, não há diferença significativa entre as dosagens de 

160 a 260 mg/L, nem entre os tempos de sedimentação de 10 e 15 minutos. 

Portanto a dosagem de 160 mg/L com 10 minutos de sedimentação já se mostrou 

suficiente gerando um efluente com residual de 2 uT.  

Wong et al (2006) estudaram os efeitos de diferentes polímeros na 

coagulação de efluente de indústria de papel e celulose. Foram testadas 

dosagens entre 0,5 e 15 mg/L com o gradientes e tempos de operação fixados. O 

melhor resultado foi obtido com a dosagem de 5 mg/L do polímero catiônico 

Organopol 5415, onde foi possível atingir uma redução de 95% da turbidez e 93% 

da DQO. 

Vaz et al (2010) estudaram diferentes coagulantes orgânicos e inorgânicos 

no tratamento de efluente de galvanoplastia, onde dentre os orgânicos testados, 

dois deles eram compostos à base de tanino, o Tanfloc SG e o Acquapol C1. 

Foram fixados os parâmetros operacionais de gradientes e tempos de mistura, e 

foram variadas as dosagens de coagulante, sendo coletadas amostras do 

sobrenadante após a coagulação nos tempos de 20, 30, 40 e 50 minutos de 

sedimentação. A coagulação com o Acquapol C1, que é produzido pela mesma 

empresa que forneceu o coagulante para a presente pesquisa (Acquapol S5T), 

obteve um índice de remoção de turbidez de 98,72% com a concentração de 100 

mg/L após um tempo de sedimentação de 20 minutos. Os resultados com o 

Tanfloc SG foram similares, porém foi requerida uma dosagem de 400 mg/L e um 

tempo de sedimentação de 40 minutos pra redução de 99,13% da turbidez. 

 

5.2.2 Resultados da cor aparente como parâmetro resposta 

 

O comportamento do parâmetro cor foi semelhante ao do parâmetro 

turbidez. Onde nos 5 minutos de sedimentação as dosagens menores, 150 à 200 

mg/L, apresentaram grande variação nas médias, e resultaram em menores 

eficiências, como pode ser observado no Gráfico 4.1. 
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Gráfico 4.1 - Valores médios de cor residual referentes às dosagens de tanino 
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dos valores obtidos é possível afirmar que não houve diferença significativa entre 

os tempos de coleta de 10 e 15 minutos, nem entre as dosagens de 180 à 260 

mg/L, como pode ser visto no Gráfico 4.2. 
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Gráfico 4.2 - Desvio padrão dos valores das médias de turbidez residual dos tempos de 
coleta de 10 e 15 minutos. 
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coagulante Tanfloc SG à base de tanino, que foi capaz de remover 82% da cor e 

92% da turbidez, para um tempo de sedimentação de 30 minutos. 

Yamaguchi (2012) também estudou o uso de tanino como coagulante para 

o tratamento de lixiviado de Presidente Prudente – SP, onde foram testados dois 

tipos de tanino, Tanfloc SG e Tanfloc SL, cedidos pela TANAC S/A, onde com a 

dosagem de 1,56 g/L o SL apresentou uma remoção de cor de 94,7 %, e o SG de 

95%, com 10 minutos de sedimentação. 

Vaz et al (2010) avaliaram o emprego de dois coagulantes à base de 

tanino, o Tanfloc SG e o Acquapol C1 no tratamento de efluente de 

galvanoplastia. Através da dosagem de 400 mg/L do Tanfloc SG foi possível obter 

uma remoção de cor de 95,9% após 40 minutos de sedimentação. O coagulante 

Acquapol C1 se mostrou mais eficiente, onde foi necessária uma dosagem de 100 

mg/L para reduzir 96,7% da cor, após um tempo de sedimentação de 20 minutos. 

Arantes et al (2014) também investigaram o uso do Tanfloc SG para 

remoção de turbidez de uma água sintética, com valores entre 101 e 110 uT, 

onde foram testadas as dosagens de 6 e 12 ml/L da solução fornecida pela 

TANAC S/A, onde ambas as dosagens, sob tempo de sedimentação de 30 

minutos, apresentaram remoção de turbidez superiores a 99%. 

Silva (1999) investigou o uso de tanino para tratamento de água para 

abastecimento no Rio Guandu – RJ, onde com 1,5 ml/L da solução de tanino 

fornecida pela TANAC S/A foram removidos 92,8% da cor e 79,2% da turbidez. 

No mesmo estudo foi avaliado o desempenho do coagulante no tratamento de 

esgoto da FIOCRUZ, onde foi utilizado 2 ml/L de tanino, atingindo um percentual 

de remoção de cor de 85,7% e de turbidez de 95,5%. 

Bonfim et al (2013) estudaram diferentes dosagens de PAC (40, 60, 80, 

100 mg/L) sob diferentes gradientes de floculação (40, 80 s-1) e diferentes tempos 

de sedimentação (2, 4, 6 min.) no pós-tratamento de efluente de indústria de 

papel e celulose. Nas melhores condições com 100 mg/L de PAC empregando 

um gradiente de 80 s-1 e 6 minutos de sedimentação foi possível obter uma 

redução da cor aparente de 55%. 
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5.2.3 Resultados das análises de coagulação com 160 mg/L 

 

Confirmando a característica de coagulantes à base de tanino, visto na 

literatura, consumirem pouca alcalinidade do meio, foi averiguada esta 

propriedade com a amostra do efluente coagulado, o qual apesentou um consumo 

de 4,6% da alcalinidade do efluente bruto, resultando em uma alcalinidade após a 

coagulação de 199 mg CaCO3/L. 

Quanto aos SST, foi obtido um bom resultado de remoção, superior a 98%, 

onde após a coagulação atingiu-se um residual de SST de 1mg/L. 

Subramonian et al (2014) investigaram o potencial de uso da goma natural 

da semente da Cassia obtusifolia como coagulante no tratamento do efluente 

bruto de uma indústria de papel e celulose. Onde com as condições otimizadas de 

pH incial (5), dosagem do coagulante (0,75g/L) e tempo de floculação (10 

minutos) foi possível remover 86,9% dos SST, e 36,2% da DQO. 

Ahmad et al (2007) avaliaram a interação dos parâmetros dosagem de 

sulfato de alumínio e pH de coagulação no tratamento do efluente do tanque de 

equalização de uma indústria de papel e celulose. Foram testadas dosagens entre 

800 e 1200 mg/L com pH entre 6 e 8, atingindo um índice de remoção de SST de 

99% e um índice volumétrico de lodo de 37 ml/g, com a dosagem de 1045 mg/L 

em pH 6,75. 

Wong et al (2006) estudaram diferentes dosagens de polímeros, com 

pesos moleculares e densidades de carga variados, na coagulação de efluente de 

papel e celulose. Dentre os polímeros testados, o Organopol 5415, que 

apresentava elevado peso molecular e baixa densidade de carga, apresentou a 

melhor eficiência de floculação, sendo capaz de remover 98% dos SST e obter 

um índice volumétrico de lodo de 14 ml/g com a dosagem otimizada de 5 mg/L. 

Foi realizado uma varredura com as amostras do efluente bruto e do 

efluente após a coagulação com a dosagem de 160 mg/L, de modo a se observar 

a diminuição das curvas durante os comprimentos de onda que representam a 

concentração de matéria orgânica (entre 200 – 350 nm) e cor (350 – 700nm) de 

acordo com a absorbância das amostras. O gráfico da varredura pode ser 

observado no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Varredura realizada no espectrofotômetro nos comprimentos de onda entre 
200 e 744 nm 

 

O pico das curvas no comprimento de onda em 280 nm indica a presença 

de compostos aromáticos insaturados. Dentre eles, os compostos fenólicos, e em 

decorrência das características do efluente da indústria de papel e celulose, é 

possível identificar como compostos derivados da lignina.  

Para o parâmetro fenóis totais, foi observado uma remoção de 64,5% dos 

compostos fenólicos presentes no efluente bruto. Resultando em um residual de 

fenóis ainda elevado de 7,1 mg/L, bem acima do permitido pela legislação, onde a 

resolução CONAMA 430/11 exige um residual máximo de 0,5 mg/L para 

lançamento de efluentes. 

Este fato pode ser observado através das curvas do efluente bruto, e do 

efluente após a coagulação, onde é evidente a redução dos valores no 

comprimento de onda de 280 nm. 

Barros e Nozaki (2002) avaliaram a aplicação de sulfato de alumínio 

juntamente com um auxiliar de floculação, atingindo um índice de remoção de 

lignina de 46% com base na leitura das absorbâncias no comprimento de onda de 

280 nm. 

É possível observar uma elevada redução na banda de absorção da região 

UV entre 200 e 350nm, que está associado à remoção de matéria orgânica, bem 

como a região entre do UV entre 350 e 700 nm está relacionada à presença de 

cor. Portanto através da varredura no espectrofotômetro é possível confirmar os 

valores de redução de DQO e cor obtidos nas análises. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2
0

0

2
2

8

2
5

6
2

8
4

3
1

2

3
4

0

3
6

8

3
9

6

4
2

4

4
5

2

4
8

0

5
0

8

5
3

6

5
6

4

5
9

2

6
2

0

6
4

8

6
7

6

7
0

4

7
3

2

A
b

so
rb

ân
ci

a 

Comprimento de onda (nm) 

Varredura 

Coagulado

Bruto



64 
 

Segundo Simonic e Vnucec (2012) no comprimento de onda de 254 nm a 

luz é absorvida principalmente pelas substâncias orgânicas como compostos 

aromáticos. Sendo que na pesquisa realizada por eles foi obtida uma redução da 

absorbância no comprimento de onda de 254 nm de 58% com a aplicação de 540 

mg/L de PAC juntamente com 3 mg/L de polímero floculante, para o tratamento 

do efluente de uma indústria de papel e celulose. 

Pedroso et al (2012) também avaliaram a redução da absorbância em 254 

nm do lixiviado de um aterro sanitário de Maringá – PR aplicando o Tanfloc SG 

como coagulante. A maior redução da absorbância em 254 nm do estudo foi 

obtida com a dosagem de 1100 mg/L de tanino em pH 9, resultando em uma 

remoção de 31,7%. 

 

5.2.4 Triplicata dos ensaios de coagulação com tempo de floculação 

reduzido 

 

Segundo Arboleda (1973, apud Vanacor, 2005) uma diferença importante 

entre o uso de polieletrólitos e coagulantes metálicos, é que na coagulação com 

polieletrólitos, as cadeias poliméricas já estão formadas quando estes são 

agregados à água, enquanto que na coagulação metálica, a polimerização se 

inicia quando se põe o coagulante na água. Portanto, a formação de flocos com 

polímeros é mais rápida, quando comparada à coagulação mineral. 

Durante a etapa de floculação em todos os ensaios, foi observada uma 

rápida formação de flocos, portanto, foi realizado um novo ensaio, em triplicata, 

porém com um tempo de floculação reduzido pela metade, para poder averiguar 

se é possível alcançar um resultado semelhante com um tempo de floculação 

menor.  

Devido ao fato da cor ser um parâmetro que representa os contaminantes 

dissolvidos na massa líquida, e portanto, um parâmetro de mais difícil tratamento, 

foi escolhido como parâmetro primordial. 

E como a menor média de cor residual, a qual apresentou também o menor 

desvio padrão, no tempo de sedimentação de 10 minutos foi a dosagem de 250 

mg/L, esta portanto foi avaliada novamente com um tempo de floculação 

reduzido, de 5 minutos, para se averiguar os resultados com essa redução em 

termos de cor aparente e turbidez. 
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A dosagem de 250 mg/L foi testada com as mesmas condições 

operacionais realizadas durante todo o estudo, com exceção do tempo de 

floculação, que especificamente nesta triplicata de ensaios foi de 5 minutos. 

Pode-se observar que a floculação com 5 minutos obteve resultados piores 

que a floculação com 10 minutos, com maiores valores residuais de turbidez. 

No Gráfico 6.1 é apesentado a comparação dos tempos de floculação, e o 

desvio padrão das médias das amostras coletadas em 5, 10 e 15 minutos. 

 

Gráfico 6.1 - Valores de turbidez residual dos tempos de floculação de 5 e 10 minutos das 
amostras coletadas em 5, 10 e 15 minutos de sedimentação 
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como maiores valores de desvio padrão. 
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causando esta variabilidade nos resultados. 

Apesar dos resultados com 5 minutos de floculação apresentarem valores 

residuais maiores, obteve-se bons índices de remoção de turbidez, entre 96 e 

97%. 

No Gráfico 6.2 é apesentado a comparação dos tempos de floculação, e o 

desvio padrão das médias das amostras coletadas em 5, 10 e 15 minutos. 
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Gráfico 6.2 - Valores de cor residual dos tempos de floculação de 5 e 10 minutos das 
amostras coletadas em 5, 10 e 15 minutos de sedimentação 

 

 

Os resultados obtidos com 5 minutos de floculação apresentaram valores 

residuais de cor maiores que os ensaios com 10 minutos de floculação. Porém foi 
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lignina, para as amostras de permeado coletadas a cada 30 minutos, tendo como 

jornada de filtração 4 horas de operação. 

 

5.3.1 Determinação de melhor pressão de operação 

 

O primeiro objetivo desta etapa foi descobrir a melhor pressão de operação 

sob o concentrado, sendo testadas 3 diferentes pressões, 0,50; 0,75 e 1,0 bar, 

enquanto que outros parâmetros como pressão do permeado e vazão de 

alimentação se mantiveram constantes, de modo a se verificar apenas o efeito da 

pressão sob o concentrado sobre o fluxo de permeado gerado, bem como os 

resultados das análises em estudo. 

No gráfico 7 são apresentados o fluxo de permeado, os valores residuais 

de cor, turbidez, fenóis e DQO para os ensaios realizados sob as pressões de 0,5; 

0,75 e 1,0 bar. 

 

Gráfico 7 – Resultados dos valores residuais de Cor aparente (a), Turbidez (b), DQO (c) e 
fluxo de permeado (d) obtido durante a jornada de filtração 
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Para o parâmetro turbidez as três pressões testadas apresentaram uma 

grande variação durante a carreira de filtração, não sendo possível a 

determinação da melhor pressão de operação para este parâmetro, porém foi 

possível alcançar o menor valor residual de turbidez do presente estudo com a 

pressão de 1,0 bar, obtendo um residual de 0,33 uT. 

Para os parâmetros cor aparente e DQO, foi observado um melhor 

desempenho, durante a jornada de filtração, com a aplicação da pressão sob o 

concentrado de 0,5 bar. 

O melhor desempenho da pressão de 0,5 bar sobre os parâmetros 

analisados reflete ainda em uma economia energética, pois com uma menor 

pressão aplicada é exigido menos da bomba de operação. 

Porém o foco principal desta etapa da pesquisa foi avaliar o desempenho 

das pressões testadas sobre o fluxo de permeado gerado, sendo que a pressão 

de 0,5 bar também apresentou os melhores resultados. 

Durante o processo de filtração, com a pressão de 0,5 bar, foi observado 

um decaimento do fluxo de permeado da ordem de 19%, entre a primeira e a 

última coleta de amostras. 

Para o ensaio realizado com a pressão de 0,75 bar foi observado um 

decaimento do fluxo de 31,7% durante a jornada de filtração. 

E o decaimento do fluxo do ensaio realizado com a pressão de 1,0 bar foi 

de 29,1%. É possível concluir então que as maiores pressões sob o concentrado 

obtiveram os pires resultados de fluxo gerado, confirmando portanto, que a 

pressão de 0,5 bar foi a pressão otimizada para o processo de ultrafiltração do 

efluente da indústria de papel e celulose. 

Gonder et al (2011) também estudaram o efluente final da ETE de uma 

indústria de papel e celulose, propondo uma tratamento avançado por 

nanofiltração, utilizando membranas de poliétersulfona. Foram avaliados os 

efeitos de colmatação da membrana através dos parâmetros pressão de 

operação (12, 20, 28, 36 bar) e pH (4, 7, 10) do efluente. Foi constatado que em 

pH elevado o grau de incrustação foi menor, devido ao fato de que os compostos 

dissolvidos do efluente de indústria de papel e celulose apresentam carga 

negativa, e em pH baixo, a superfície da membrana apresenta carga positiva, 

causando a adsorção e consequente queda de fluxo. E assim como no presente 

estudo, a menor pressão de operação (12 bar) apresentou o menor fouling, pois 
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em elevadas pressões os poluentes formam uma camada de gel sobre a 

superfície da membrana ocasionando o decaimento do fluxo. 

É possível observar no Gráfico 7(d) que as 2 primeiras horas de operação 

apresentam uma queda grande do fluxo de permeado, porém durante as 2 horas 

finais, o fluxo vai se tornando constante. 

O decaimento exponencial do fluxo de permeado da unidade de UF nos 

instantes iniciais de operação ocorre quando as partículas do afluente apresentam 

tamanho superior aos dos poros das membranas, ocorrendo o acúmulo de sólidos 

na superfície iniciando a formação da “torta” de filtro (VIDAL, 2006). Segundo o 

mesmo autor, a elevação da pressão de operação pode ocasionar maior 

compactação da “torta”, causando uma diminuição da permeabilidade da 

membrana.  

 

5.3.2 Comparação dos ensaios com e sem retrolavagem 

 

Nesta etapa da pesquisa foram fixadas as pressões de operação e vazão 

de alimentação da unidade piloto de ultrafiltração, de modo a se comparar o efeito 

da retrolavagem, sobre o fluxo do permeado gerado, e o sobre os resultados das 

análises em estudo, cor, turbidez, DQO, lignina e fenóis totais. 

Foi escolhida a pressão sob o concentrado de 0,5 bar, por ter apresentado 

os melhores valores de fluxo nos ensaios anteriores. 

No Gráfico 8 são apresentados os valores residuais médios, das análises 

feitas em triplicata, de cor aparente durante a carreira de filtração para os ensaios 

realizados com e sem retrolavagem. 
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Gráfico 8 - Resultados das médias dos valores de cor residual e sua taxa de remoção 
para os ensaios realizados com e sem retrolavagem 

 

 

 

Pode-se observar uma redução da cor no decorrer da jornada de filtração. 

Este fato pode se dar pela retenção de partículas coloidais nos poros da 

membrana. Portanto, no decorrer da jornada, mais partículas vão sendo retidas, 

gerando um permeado de melhor qualidade. 

É possível observar também que nos primeiros momentos do processo de 

filtração, a qualidade do permeado sem retrolavagem é superior ao do permeado 

com retrolavagem, e ao final do processo ambos acabam atingindo um mesmo 

grau de eficiência. 

Os maiores valores de cor residual encontrados nas análises com 

retrolavagem podem ser explicadas pelo fato da retrolavagem desmantelar a torta 

de filtro formada durante a filtração. Esta torta tem a propriedade de adsorver 

algumas partículas de tamanho menor que os poros da membrana, portanto, 

quando a torta é desmanchada, essas partículas acabam atravessando a 

membrana, integrando o permeado.  

Porém a retrolavagem não é capaz de desobstruir partículas que ficam 

adsorvidas no poro, afunilando seu diâmetro e tornando-o mais seletivo. 

Logo após a retrolavagem, uma nova torta começa a ser formada, e novos 

poros acabam restringindo seu diâmetro, e ao final do processo de filtração é 

possível observar que a qualidade do efluente com retrolavagem se assemelha a 

do permeado sem retrolavagem. 
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Para as análises realizadas sem retrolavagem foi obtida uma redução da 

cor aparente entre 89,7% e 91,8%, enquanto que para os ensaios com 

retrolavagem foi observado uma redução entre 85,4% e 91,3% durante a jornada 

de filtração. Apesar da relevante eficiência de redução de cor, o permeado gerado 

ainda apresenta residuais acima de 150 uC. 

Afonso e Pinho (1991) avaliaram o efeito de diferentes velocidades de 

circulação da alimentação do sistema de ultrafiltração para o tratamento de 

efluente de papel e celulose. Foram variadas pressões de operação (1, 2, 3, 4, 5 

bar) e velocidades de circulação (0,7; 1,3; 1,8 m/s) tendo como parâmetro 

resposta a remoção de COT e cor do permeado. A variação de pressão 

apresentou pouca interferência sobre os resultados, sendo que a velocidade de 

1,3 m/s obteve os melhores índices de remoção de COT e cor, com 53 e 74%, 

respectivamente. 

Rosa e Pinho (1995) avaliaram o emprego da ultrafiltração e da 

nanofiltração na minimização dos impactos gerados por efluentes de indústria de 

papel e celulose. A qualidade do efluente oriundo da produção de papel por 

processo kraft foi analisado em termos de remoção de cor e compostos 

organoclorados, onde a ultrafiltração foi capaz de remover 92% da cor e 72% dos 

compostos organoclorados, e a nanofiltração obteve uma remoção superior a 

90% para ambos os parâmetros. 

Shukla et al (2013) utilizaram um sistema combinado de PSM em 

sequência para o tratamento de efluente gerado na etapa de branqueamento de 

uma indústria de papel e celulose. O permeado gerado pela unidade de UF foi 

utilizado como alimentação para o sistema de NF, e o permeado gerado pela 

unidade de NF foi utilizado como afluente de alimentação do sistema de OR. 

Foram avaliados os parâmetros cor e DQO, sendo que, o sistema de UF 

conseguiu atingir uma redução de DQO acima de 70%, e uma redução de cor 

acima de 80% e o sistema combinado de PSM conseguiu atingir uma eficiência 

de 100% para ambos os parâmetros. 

No Gráfico 9 são apresentados os valores residuais médios, das análises 

feitas em triplicata, de turbidez durante a carreira de filtração para os ensaios 

realizados com e sem retrolavagem. 
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Gráfico 9 - Valores de turbidez residual durante a jornada de filtração para os ensaios 
com e sem retrolavagem 

 

 

É possível observar no Grafico 9 que durante os momentos iniciais da 

jornada de filtração, as amostras dos ensaios realizados sem retrolavagem 

apresentaram menores índices de turbidez residual, por ser um sistema constante 

de acúmulo de sólidos, os quais formam a “torta de filtro” responsável pela 

adsorção de partículas menores. Devido ao desmoronamento da torta causado 

pela retrolavagem, as partículas de menor diâmetro que o poro atravessam a 

membrana facilmente integrando o permeado. 

Devido à adsorção de algumas partículas nas paredes dos poros, as quais 

não são removidas pela retrolavagem, o diâmetro dos mesmos acaba diminuindo, 

e consequentemente, aumentando sua seletividade, melhorando a qualidade do 

efluente ao final da jornada, sendo possível obter valores de mesma qualidade 

para os permeados das análises realizadas com e sem retrolavagem.  

Os resultados das análises sem retrolavagem alcançaram reduções de 

turbidez entre 98% e 99,4% sendo obtido um residual médio de turbidez de 0,75 

uT, e para os ensaios com retrolavagem reduções entre 89,5% e 98,9% durante a 

carreira de filtração, alcançando residuais menores que 1 uT. 

Oliveira (2003) obteve uma remoção de turbidez de 95% após a 

ultrafiltração da água branca da máquina de papel que produz papel-couché, e 

93% de remoção da água branca da máquina de papel-cartão. Para o água 

branca da máquina de secagem da celulose foi possível atingir 99% de redução 

da turbidez após a ultrafiltração. 
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No Gráfico 10 são apresentados os valores residuais médios, das análises 

feitas em triplicata, de DQO durante a carreira de filtração para os ensaios 

realizados com e sem retrolavagem. 

 

Gráfico 10 - Valores de DQO remanescente durante a jornada de filtração para os ensaios 
com e sem retrolavagem 

 

 

A DQO também apresentou um melhor comportamento durante as 

primeiras horas de filtração sem retrolavagem, porém, ao final da carreira de 

filtração, acabou obtendo um desfecho melhor com a retrolavagem. 

Os ensaios sem retrolavagem permitiram a obtenção de reduções de DQO 

entre 86,5% e 88,2% obtendo uma DQO remanescente média de 47,3 mg/L, 

enquanto que para as amostras coletadas nos ensaios com retrolavagem foi 

possível atingir reduções entre 83,1% e 88,9% durante a jornada de filtração, 

gerando um permeado com residual médio de 52,2 mg/L. 

Oliveira (2003) também atingiu um índice de redução de DQO de 90% após 

a ultrafiltração da água branca proveniente da máquina de secagem de celulose. 

No mesmo estudo ele avaliou também o desempenho da ultrafiltração para água 

branca da máquina de papel, responsável pela produção de papel-cartão, onde 

atingiu uma redução de DQO da ordem de 47%. 

Gonder et al (2011) avaliaram o emprego de duas membranas de 

nanofiltração em sequência para o tratamento avançado de efluente de indústria 

de papel e celulose. Onde foram otimizadas as condições de operação da 

0

10

20

30

40

50

60

70

30 60 90 120 150 180 210 240

D
Q

O
 r

e
si

d
u

al
 (

m
g/

L)
 

Jornada de filtração (minutos) 

DQO 

Sem Retro

Com Retro



74 
 

primeira membrana, sendo que o permeado desta serviu como alimentação para 

a segunda membrana de nanofiltração. O permeado gerado na primeira 

membrana obteve uma eficiência de redução de DQO de 91%, e o sistema 

combinado das duas membranas de nanofiltração, atingiram um percentual de 

redução de DQO de 97%. 

Vieira et al (2001) avaliaram a aplicação de ligantes poliméricos 

previamente à membrana de ultrafiltração, formada por fluoreto de polivinilideno 

(PVDF), para remoção de DQO e metais pesados do efluente de uma indústria de 

papel e celulose. Foram estudados polietilenoimina (PEI) e álcool polivinílico 

(PVA) para o processo de complexação de metais em diferentes concentrações 

(4, 8, 12 µmol/L), com diferentes tempos de contato (24, 72, 120 h) e com pH (2, 

3, 5, 9) alterados. O pH foi o parâmetro de menor influência, sendo que o 

aumento do tempo da concentração e do contato da solução polimérica 

repercutiram numa melhor retenção de metais e DQO na membrana. A eficiência 

de redução da DQO variou entre 60 e 70% de acordo com o tipo de agente 

complexante, dosagem, tempo de contato e pH, após a ultrafiltração.  

No Gráfico 11 são apresentados os valores residuais médios, das análises 

feitas em triplicata, de fenóis totais durante a carreira de filtração para os ensaios 

realizados com e sem retrolavagem. 

 

Gráfico 11 - Valores de fenóis residuais durante a jornada de filtração para os ensaios 
com e sem retrolavagem 
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Os ensaios realizados sem retrolavagem apresentaram melhores 

resultados durante a filtração, porém, ao final da carreira, foram obtidos 

resultados semelhantes. O fato da remoção de fenóis não seguir um padrão 

durante a jornada de filtração se deve justamente pelo estado em que os 

compostos se encontram, onde, por estarem dissolvidos atravessam a membrana 

facilmente, e parte acaba sendo adsorvida na torta de filtro e parte nas paredes 

da membrana. 

Dos parâmetros analisados nessa etapa da pesquisa, os resultados de 

fenóis totais apresentaram os menores índices de remoção, com eficiências de 

remoção de fenóis entre 69,4% e 76,3% para os ensaios realizados sem 

retrolavagem, e eficiências entre 62,4% e 75,1% para os ensaios com 

retrolavagem, sendo gerados residuais entre 4,8 e 7,6 mg/L, valores muito acima 

do limite de 0,5 mg/L imposto pela legislação. 

Este fato é explicado pelo tipo de tratamento, pois a ultrafiltração é um 

processo físico de retenção de partículas coloidais e suspensas, e os compostos 

fenólicos estão presentes na solução de forma dissolvida, portanto, a barreira 

física da membrana não é capaz de reter eficientemente substâncias deste tipo.  

Ko e Fan (2010) estudaram aplicação da enzima lacase para polimerizar o 

efluente de uma indústria de papel kraft, de modo a aumentar o peso molecular 

das partículas presentes, antes do processo de ultrafiltração. Foi observada uma 

redução média de DQO de 60% e de 55% dos compostos fenólicos para as 

membranas utilizadas com o tratamento prévio com a enzima.   

Um parâmetro de relevante importância quando se trata efluentes de 

indústria de papel e celulose é a concentração de lignina, que está presente em 

grandes concentrações e é um composto de difícil degradação, além de 

apresentar elevada toxicidade. Uma das técnicas de determinação de sua 

concentração é a leitura de absorções de comprimento de onde em 280 nm, 

região de máxima absorção para compostos aromáticos derivados da lignina. 

No Gráfico 12 são apresentados os valores médios das absorções lidas em 

280 nm durante a carreira de filtração, para os ensaios com e sem retrolavagem. 

A leitura neste comprimento de onda permite a estimativa da concentração de 

lignina no efluente. 
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Gráfico 12 - Valores das absorbâncias em 280 nm durante a jornada de filtração do 
efluente bruto e dos ensaios com e sem retrolavagem 

 

 

A lignina, assim como os outros compostos fenólicos, está presente no 

efluente na forma dissolvida, portanto, não foram obtidos bons resultados de 

remoção. Porém é possível observar uma redução, a qual está ligada e redução 

dos fenóis totais. 

Como a concentração de lignina esta relacionada à concentração de fenóis 

totais, e sendo que, a maior parte dos compostos fenólicos presentes no efluente 

de indústria de papel e celulose são derivados da lignina, é possível deduzir que 

foi obtido um índice remoção similar da lignina, associada à remoção de fenóis 

totais. 

Quartaroli (2012) utilizou uma membrana de microfiltração para tratar o 

efluente do decantador secundário de um sistema de lodos ativados de uma ETE 

de uma indústria de papel e celulose, onde a membrana de microfiltração, com 

intervalos de retrolavagem de 10 minutos, removeu de 60% da lignina presente no 

efluente. No mesmo estudo, foi avaliado o processo de FAD como tratamento 

prévio à microfiltração, onde o sistema combinado atingiu uma remoção de mais 

de 70% de lignina. 

Bhattacharje e Battacharya (2006) investigaram a aplicação da ultrafiltração 

no tratamento do licor negro gerado em uma indústria de papel e celulose. Em 

virtude da elevada concentração de compostos orgânicos lignossulfonatos 

presente nesta etapa do processo, a eficiência do sistema de UF foi avaliado em 

termos de remoção de lignina, sendo testadas diferentes pressões 
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transmembrana, sendo a maior pressão de operação (8 kg.cm-²) responsável pela 

retenção de 75% de lignina. No mesmo estudo foi obtida uma redução de DQO de 

67% com uma pressão menor de operação (7 kg.cm-²). 

Holmqvist et al (2005) também investigaram a aplicação de ultrafiltração 

para retenção de lignina do licor negro gerado em duas indústrias de papel e 

celulose, sendo retidos 35% da lignina em ambos os efluentes. 

Além da análise de remoção dos poluentes, outro fator de grande 

importância para a escolha da tecnologia de ultrafiltração é o fluxo de permeado 

obtido durante a carreira de filtração. Para tanto, foram analisados os fluxos 

obtidos nos ensaios com e sem retrolavagem, a fim de avaliar a melhora do fluxo 

com a aplicação da limpeza física durante a jornada de filtração. 

Os fluxos dos ensaios realizados sem retrolavagem ficaram numa faixa 

entre 14,3 e 18,7 L/m².h, sendo que houve uma queda brusca nos momentos 

iniciais, e durante as 2 horas finais da jornada o fluxo foi estabilizado. Como pode 

ser visto no Gráfico 13.1. 

 

Gráfico 13.1 - Gráfico do Fluxo X Tempo durante a jornada de filtração para a triplicata de 
ensaios realizada sem retrolavagem 

 

 

Como já relatado anteriormente, nos momentos iniciais da carreira de 

filtração ocorre um decaimento exponencial do fluxo, decorrente da formação de 

torta de filtro, seguida de uma estabilização do fluxo durante as horas 

subsequentes. 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22

30 60 90 120 150 180 210 240

Fl
u

xo
 d

e
 p

e
rm

e
ad

o
 (

L/
m

².
h

) 

Jornada de filtração (min.) 

Sem retrolavagem 

Sem retro 1

Sem retro 2

Sem retro 3



78 
 

Oliveira (2003) também encontrou esta queda progressiva no fluxo da 

membrana de ultrafiltração ao longo do tratamento de efluente da máquina de 

papel e da máquina de secagem da indústria de papel e celulose, onde esta 

queda acentuada também é seguida de uma estabilização no fluxo, com uma 

tendência a um estado pseudo-estacionário. 

O intuito desta etapa da pesquisa foi avaliar o desempenho do fluxo após a 

retrolavagem, onde devido à desobstrução causada pela limpeza física, ocorre o 

aumento do fluxo de permeado, como é mostrado no Gráfico 13.2. 

 

Gráfico 13.2 - Gráfico do Fluxo X Tempo durante a jornada de filtração para a triplicata de 
ensaios realizada com retrolavagem 

 

 

A retrolavagem apresentou uma melhora evidente sobre o fluxo de 

permeado, onde a faixa de valores do fluxo foi entre 39,4 e 43,2 L/m².h, valores 

muito superiores aos observados nos ensaios sem retrolavagem.  

Durante a carreira de filtração de 4 horas não foi possível observar uma 

estabilidade no decorrer da jornada. Apesar da pouca perda de fluxo durante as 

coletas de amostras, o fluxo apresenta um decaimento constante. 

A aplicação do método de limpeza física de retrolavagem em intervalos de 

10 minutos se mostrou de suma importância para manter elevado o fluxo de 

permeado gerado na unidade de UF. É possível observar a evidente melhora do 

fluxo de efluente filtrado no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 – Valores médio de fluxo durante a jornada de filtração para os ensaios 
realizados com e sem retrolavagem 

 

 

A limpeza das membranas da unidade piloto de UF permitiu a obtenção de 

valores de fluxo duas vezes maior quando comparado com os ensaios realizados 

sem a retrolavagem.  

Para os parâmetros analisados, foi possível notar que durante os primeiros 

instantes eram gerados permeados com maiores valores residuais, decorrentes 

do desmanche da “torta de filtro” ocasionado pela retrolavagem. Porém, para 

todos os parâmetros foi possível observar que nas horas subsequentes foi 

atingida uma qualidade de permeado muito semelhante à das análises sem 

retrolavagem. 

Neves (2014) também avaliou o desempenho do processo de retrolavagem 

em unidade piloto de ultrafiltração para o pós-tratamento de efluente de indústria 

de papel e celulose. Foram avaliados dois tempos de pulso de retrolavagem em 

intervalos de 10 minutos. Foi constatado que não houve diferença estatística na 

recuperação de fluxo de permeado para os tempos de operação de 30 e 60 

segundos, sendo obtidos fluxos médios de 54,3 e 44,1 L/m².h, respectivamente. 

O emprego da retrolavegem foi capaz de restaurar o fluxo de permeado na 

unidade piloto de UF durante toda a jornada de filtração. Pode-se afirmar que a 

retrolavagem foi eficaz na desobstrução superficial dos poros, reduzindo a 

incrustação causada pelo acúmulo de sólidos na superfície da membrana. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

30 60 90 120 150 180 210 240

Fl
u

xo
 d

e
 p

e
rm

e
ad

o
 (

L/
m

².
h

) 

Jornada de filtração (min.) 

Comparação das médias de fluxo 

Sem retrolavagem

Com retrolavagem



80 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O reagente à base de tanino Acquapol S5T se mostrou um potencial 

coagulante para o pós-tratamento de efluente de indústria de papel e celulose. 

Sendo possível obter bons índices de remoção dos parâmetros analisados com a 

dosagem de 160 mg/L, atingindo um percentual de remoção de cor aparente e 

turbidez superiores a 97% em ambas as coletas de amostras. 

Apesar da grande variação de carga de poluentes, observada através da 

caracterização das duas coletas de amostras, não foi necessário um aumento 

significativo na dosagem de coagulante para se atingir os mesmos índices de 

redução dos parâmetros. 

Foi observado que o tempo de sedimentação de 5 minutos, apesar de 

apresentar bons resultados, não é o mais indicado. Pois, além de gerar resultados 

com maiores valores residuais, dentre os tempos de sedimentação medidos, 

apresentou uma grande variabilidade, resultando em um elevado desvio padrão 

das amostras, além de demandar maiores dosagens de coagulante para se atingir 

o mesmo índice de remoção dos poluentes. 

O tempo de sedimentação de 15 minutos não apresentou um resultado 

significativamente melhor em comparação as amostras coletadas aos 10 minutos 

de sedimentação. Portanto, o tempo de sedimentação de 10 minutos foi 

determinado como o tempo ideal para ocorrer o fenômeno de decantação. 

Dentre as pressões de operação testadas na unidade piloto de 

ultrafiltração, a pressão de 0,5 bar se mostrou a mais vantajosa, obtendo 

melhores resultados dos parâmetros analisados, e um melhor rendimento de fluxo 

de permeado. 

A retrolavagem se mostrou essencial para obtenção de melhores fluxos de 

permeado. E apesar de gerar permeados com residuais maiores dos poluentes no 

início da carreira de filtração, ao final da jornada, foram obtidos resultados muito 

semelhantes e de mesma qualidade. 
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