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RESUMO 

Vanessa Maria Ribas Ransolin. Fotocatálise heterogênea e ultrafiltração como pós-

tratamento de efluentes de indústrias de papel e celulose.     

O principal objetivo desta pesquisa foi avaliar os processos de fotocatálise 

heterogênea e ultrafiltração no tratamento de efluentes oriundos de indústrias 

papeleiras. Para tanto, primeiramente otimizou-se as condições experimentais para o 

sistema de ultrafiltração, bem como para o processo fotocatalítico. Os resultados 

indicaram que a melhor condição operacional para a ultrafiltração é com o número de 

Reynolds 1653, correspondente a uma vazão de 96 L h-1 e pressão de 1,5 bar. Para 

a fotocatálise, o pH 3 e a concentração de TiO2 de 0,5 g L-1 mostraram-se ideais para 

o processo. Em seguida, avaliou-se a remoção dos parâmetros físico-químicos DQO, 

cor, turbidez, fenóis totais, sólidos suspensos totais e sólidos totais. Com a 

ultrafiltração foi possível remover 97,3% da turbidez do efluente, porém, para os outros 

parâmetros avaliados, a remoção foi moderada, atingindo um máximo de 57,3% de 

remoção de DQO, 35,8% de cor, 42,5% de compostos fenólicos, 57,7% de SST e 

6,4% de ST. Já o processo fotocatalítico foi bastante eficiente na remoção dos 

parâmetros avaliados, alcançando 97,9% de remoção de DQO, 97,2% de cor, 65,5% 

de turbidez e 89,6% de compostos fenólicos, porém, a remoção de sólidos foi baixa, 

sendo 23,6% de remoção de SST e 1,1% de ST. Verificou-se também a redução da 

área espectral do efluente e observou-se que com a ultrafiltração houve apenas 5,9% 

de redução após 120 minutos de filtração, porém, com a fotocatálise houve 98,2% de 

redução após 90 minutos de reação. Avaliou-se também a aplicação combinada dos 

processos de ultrafiltração e fotocatálise heterogênea, entretanto, com base nos 

resultados obtidos, concluiu-se que não se justifica o uso dos processos combinados, 

uma vez que estatisticamente não houve melhora na porcentagem de remoção dos 

parâmetros avaliados quando comparado com os sistemas aplicados isoladamente.

  

 

Palavras-chave: Indústrias de papel e celulose, tratamento de efluentes industriais, 

processos oxidativos avançados, processos de separação por membranas. 
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Abstract 

Vanessa Maria Ribas Ransolin. Heterogeneous photocatalysis and ultrafiltration as 

post-treatment treatment of effluents from pulp and paper industries. 

 

The main objective of this research was to evaluate the processes of heterogeneous 

photocatalysis and ultrafiltration in the treatment of effluents from pulp and paper 

industries. For this purpose, it was first optimized the experimental conditions for the 

ultrafiltration system, as well as for the photocatalytic process. The results indicated 

that the best operating condition for ultrafiltration is with the Reynolds number 1653, 

corresponding to a flow of 96 L h-1 and a pressure of 1,5 bar. For photocatalysis, pH 3 

and TiO2 concentration of 0.5 g L-1 were found to be ideal for the process. Then, the 

removal of the physical-chemical parameters COD, color, turbidity, total phenols, total 

suspended solids and total solids were evaluated. With the ultrafiltration, it was 

possible to remove 97,3 % of the effluent turbidity, however, for the other parameters 

evaluated, the removal was moderate, reaching a maximum of 57,3 % COD removal, 

35,8 % color, 42,5 % phenolic compounds, 57,7 % TSS and 6,4 % TS. The 

photocatalytic process was very efficient in removing the evaluated parameters, 

reaching 97,9 % of COD removal, 97,2 % of color, 65,5 % of turbidity and 89,6 % of 

phenolic compounds. However, the removal of solids was low, with 23,6 % of TSS 

removal and 1,1 % of TS. It was also verified the reduction of the spectral area of the 

effluent and it was observed that with ultrafiltration there was only 5,9 % of reduction 

after 120 minutes of filtration, but with the photocatalysis there was 98,2 % reduction 

after 90 minutes of reaction. The combined application of the ultrafiltration and 

heterogeneous photocatalysis processes was also evaluated, however, based on the 

results obtained, it was concluded that the use of the combined processes is not 

justified, since statistically there was no improvement in the percentage of removal of 

the parameters evaluated when compared to the systems applied alone. 

 

Keywords: pulp and paper industry, industrial wastewater treatment, advanced 

oxidation processes, membrane separation processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria de papel e celulose representa um dos setores produtivos mais 

significativos do Brasil e do mundo. De acordo com a Indústria Brasileira de Árvores 

(IBÁ, 2015) o Brasil ocupa o 4° lugar na produção mundial de celulose e é o 9° produtor 

mundial de papel, sendo um grande exportador, principalmente para países da 

América Latina, União Europeia e América do Norte (IBÁ, 2015). Todos os produtos 

gerados são destinados ao mercado interno e externo, movimentando a economia 

nacional, gerando renda, tributos e empregos, sendo, portanto, um setor de grande 

importância econômica no país. 

No entanto, apesar das significativas contribuições econômicas, as indústrias 

papeleiras estão dentre as mais poluidoras, sendo que a produção de celulose e papel 

gera um grande volume de efluente, que possui em sua composição elevada 

concentração de poluentes, caracterizados pela demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos, cor e toxicidade, 

oriunda de ácidos graxos, resinas, ácidos de resinas, lignina e seus derivados, 

compostos fenólicos, compostos inorgânicos clorados e compostos orgânicos 

halogenados (AOX) (POKHEREL; VIRARAGHAVAN, 2005). 

Sem tratamento prévio, ou se tratados de forma ineficiente, estes efluentes 

causam uma série de problemas ao corpo receptor, afetando a qualidade do mesmo. 

Um tratamento adequado, onde haja a remoção dos compostos tóxicos presentes 

também permite que o efluente seja reutilizado no processo, representando grande 

economia para a indústria (MANTTARI et. al., 2008; MERAYO et. al., 2013). 

Diante disso, o desafio atual está em proporcionar ao efluente um tratamento 

adequado e economicamente viável, para que este apresente a qualidade necessária 

para o despejo nos corpos hídricos, sem alterar as características dos mesmos, e 

também para o reuso na indústria, mantendo a qualidade do produto final (MANTTARI 

et. al., 2008). 

A maior parte das indústrias de papel e celulose dispõe de processos 

biológicos como etapa final do tratamento dos efluentes, porém, após estes 

processos, os efluentes não estão suficientemente tratados, ou seja, não estão livres 

de compostos tóxicos, para que possam ser reutilizados na indústria na produção de 

papel, nem para a segura disposição nos corpos hídricos (CATALKAYA; KARGI, 

2008; MANTTARI et. al., 2008). 
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Nesse contexto, é de extrema importância o estudo e desenvolvimento de 

métodos eficientes e economicamente viáveis para o pós-tratamento desses 

efluentes. 

Dentre os métodos promissores, destacam-se os processos oxidativos 

avançados (POA) e também os processos de separação por membranas (PSM). 

Os processos oxidativos avançados têm sido largamente utilizados no 

tratamento de águas residuárias nas últimas décadas, e envolvem uma série de 

processos baseados na geração do radical hidroxila (●OH), espécie altamente reativa 

e não seletiva, promovendo a degradação de vários contaminantes 

(ANTONOPOULOU et. al., 2014; HORÁKOVÁ et. al., 2014). 

A principal diferença entre os processos oxidativos avançados está no modo 

de geração do radical hidroxila, o que permite a adequação do método para diferentes 

condições e requisitos de tratamento.       

 Dentre os mais estudados, pode-se citar: Fenton e Foto-Fenton, Ozonização, 

UV/peróxido e fotocatálise heterogênea. Dentre os quais, destaca-se a fotocatálise 

heterogênea, por ser um processo relativamente simples e de baixo custo, capaz de 

degradar uma grande variedade de contaminantes e que apresenta a possibilidade da 

ativação do semicondutor por luz solar. Os POA são bastante eficientes na remoção 

de compostos recalcitrantes, sendo indicados para aumentar a biodegradabilidade e 

eliminar a toxicidade do efluente (ANTONOPOULOU et. al., 2014; CATALKAYA; 

KARGI, 2008). 

Os processos de separação por membranas consistem na filtração do 

efluente, retendo todas as partículas de maior diâmetro que os poros da membrana, 

removendo assim, os contaminantes do efluente. São conhecidos mais usualmente 

por microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose reversa (OR). 

Dentre os quais, a ultrafiltração representa um sistema bastante atrativo, uma vez que 

proporciona a remoção de substâncias coloidais e macromoléculas. Dentre as 

principais vantagens dos PSM destaca-se o fato de proporcionar sistemas compactos 

e com baixo consumo de energia (MACEDO, 2009; NEVES, 2014).  

Sendo assim, esse trabalho visa estabelecer uma alternativa para o pós-

tratamento de efluentes oriundos de indústrias de papel e celulose por meio dos 

processos de ultrafiltração e fotocatálise heterogênea. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral: 
 

 Avaliar os processos de fotocatálise heterogênea e ultrafiltração como pós-

tratamento de efluentes oriundos de indústrias de papel e celulose, visando 

a remoção dos parâmetros físico – químicos DQO, cor, turbidez, fenóis 

totais, ST e SST. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

  

 Avaliar as variáveis importantes no processo de fotocatálise heterogênea 

por meio de um planejamento fatorial. 

 

 Determinar as condições operacionais ideais de velocidade de escoamento 

e pressão de operação na unidade piloto de ultrafiltração. 

 

 Avaliar a eficiência da limpeza química das membranas. 

 

 Estudar em escala de bancada os processos de ultrafiltração e fotocatálise 

heterogênea, bem como a associação dos mesmos no tratamento de 

efluentes oriundos de indústrias de papel e celulose.  

 
  



20 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1 A indústria de papel e celulose 
 

A indústria de papel e celulose representa um dos setores produtivos mais 

significativos do Brasil e do mundo. De acordo com a Indústria brasileira de Árvores 

(IBÁ, 2015), o país detém uma parcela significativa dos plantios globais: 7,8 milhões 

de hectares de árvores plantadas de eucalipto, pinus e demais espécies (acácia, 

araucária, paricá e teca) e cerca de um terço dessa área corresponde às florestas 

para celulose e papel.         

 De acordo com dados do IBÁ (2016) o Brasil produziu mais de 17 milhões de 

toneladas de celulose e 10 milhões de toneladas de papel no ano de 2015, ocupando 

o 4° lugar na produção mundial de celulose e o 9° lugar na produção mundial de papel.

 Todos os produtos gerados são destinados ao mercado interno e externo, 

movimentando a economia nacional, gerando cerca de 4,2 milhões de empregos 

diretos (indústrias e florestas) e indiretos sendo, portanto, um setor de grande 

importância econômica no país (IBÁ, 2015). 

3.1.1 Processo produtivo na indústria de papel e celulose 
 
Os principais componentes da madeira são a celulose, a hemicelulose, a 

lignina e os extrativos. A celulose é um polissacarídeo composto de várias unidades 

de glicose (monossacarídeo), e constituí cerca de 40% da madeira. As hemiceluloses 

por sua vez são constituídas de diferentes unidades de carboidratos, compreendendo 

uma mistura de polissacarídeos de baixo peso molecular. A lignina é um polímero 

aromático cuja função é fornecer rigidez e unir as fibras da madeira, e os extrativos 

são componentes da madeira que são solúveis em água ou solventes orgânicos, o 

que incluí uma grande variedade de compostos, como ácidos resinosos, ácidos 

graxos, e os compostos terpenoides (MOMENTI, 2006).    

 Para a obtenção do papel, é necessário que a madeira passe por um processo 

de separação das fibras, onde as ligações da estrutura da madeira sejam rompidas. 

Esse processo ocorre em diversas etapas, podendo variar de acordo com a indústria.

 As principais etapas da produção de polpa (kraft) branqueada e papel são 

mostradas na figura 1: 
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Figura 1 – Etapas de preparação da polpa de celulose e papel por processo kraft 

 

Fonte: A autora 
 

A primeira etapa consiste na extração e preparo da madeira. As toras são 

descascadas, uma vez que as cascas apresentam teores muito baixos de celulose, 

não sendo proveitosas no processo, sendo geralmente utilizadas como 

biocombustível nas caldeiras de biomassa da indústria. As toras passam então por 

um processo de lavagem para retirada de impurezas (CASTRO, 2009). A madeira é 

então picada em cavacos de tamanhos selecionados para facilitar a impregnação de 

reagentes na etapa de polpação. Cavacos fora dos padrões são queimados nas 

caldeiras de biomassa juntamente com as cascas, pois afetam o desempenho do 

processo de cozimento e geram resíduos em excesso.   

 Existem diversos processos de obtenção de celulose a partir dos cavacos da 

madeira, sendo os processos químicos os mais utilizados devido à alta qualidade das 

fibras, apesar do baixo rendimento (40-50%). Processos mecânicos costumam ter 

elevado rendimento (cerca de 90%), porém, geram fibras de qualidade inferior, sendo, 

portanto, menos utilizados nas indústrias (POKHEREL; VIRARAGHAVAN, 2005).

 Dentre os processos químicos utilizados, destaca-se o processo Kraft (força, 

em alemão), no qual os cavacos da madeira seguem para o digestor onde há adição 

de hidróxido de sódio (NaOH) e sulfeto de sódio (Na2S) (licor de cozimento, ou licor 

branco) para a separação da lignina. Durante o cozimento a temperatura no digestor 



22 

 

atinge cerca de 170°C, ocorrendo a dissolução da lignina, e obtendo então as fibras 

de celulose e hemicelulose. A deslignificação que ocorre no processo provoca 

também degradação dos carboidratos, sendo necessário que o processo seja 

encerrado antes da deslignificação total, a fim de se evitar a degradação das fibras de 

celulose, sendo essa lignina residual a responsável pela coloração escura da polpa 

que é obtida pelo processo kraft (DAS et. al., 2013; MOMENTI, 2006).  

 No processo de digestão também há a geração de um licor residual, contendo 

basicamente lignina e seus derivados e reagentes químicos, o qual devido a sua 

coloração escura é chamado de licor negro. O licor negro não é encaminhado para a 

ETE industrial, sendo queimado nas caldeiras de recuperação na própria indústria, 

representando uma importante fonte energética (VELÁZQUEZ, 2000).  

 A polpa de celulose passa então pelo processo de depuração, onde as fibras 

são crivadas e lavadas para retirada de químicos e parte da lignina residual. Como a 

polpa obtida pelo processo Kraft apresenta ainda um certo teor de lignina residual é 

necessário que a mesma passe pelo processo de branqueamento para remoção da 

coloração marrom.          

 O branqueamento pode ser definido como um processo físico-químico que tem 

por objetivo melhorar as propriedades da polpa celulósica. Algumas propriedades 

relacionadas ao branqueamento são: alvura, opacidade, limpeza e pureza química. 

Primeiramente é realizado um pré branqueamento, no qual ocorre uma deslignificação 

complementar. Em seguida, são aplicados reagentes químicos que destroem os 

grupos cromóforos, responsáveis pela coloração da polpa (VELÁZQUEZ, 2000). 

 O método mais antigo de branqueamento, chamado de processo Standard 

fazia uso de cloro elementar, não sendo mais utilizado nas indústrias devido à geração 

de subprodutos organoclorados de elevada toxicidade, tais como trihalometanos, 

compostos orgânicos halogenados, clorofenóis, dioxinas, entre outros compostos. 

Atualmente o processo Standard vem sendo substituído por processos livres de cloro 

elementar (ECF – Elementar Chlorine Free), o qual faz uso de dióxido de cloro (ClO2) 

e processos totalmente livres de cloro (TCF – Totally Chlorine Free), onde não há 

adição de compostos clorados (PIOTTO, 2003).     

 Após o processo de branqueamento, a polpa celulósica é misturada à aditivos 

químicos a fim de melhorar as propriedades óticas, mecânicas e químicas do papel.  

A polpa e os aditivos são misturados e distribuídos sobre uma tela para 

desaguamento. Após o desaguamento a polpa passa por prensas úmidas para retirar 
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a maior quantidade de água possível antes de entrar nos cilindros secadores.  

Máquinas mais modernas possuem sistemas para melhorar o acabamento superficial 

através da aplicação de uma tinta de revestimento e calandragem. Por fim, a folha é 

bobinada. 
 

3.1.2 Aspectos ambientais associados às indústrias de papel e celulose 

 

O processo de produção de celulose e papel é responsável por uma vasta gama 

de impactos ambientais, que se iniciam desde o cultivo florestal e ocorrem durante 

todo o processo até a obtenção da polpa e do papel.     

 Os poluentes gerados nessas indústrias afetam todos os aspectos do meio 

ambiente, causando impactos no solo, água e ar (POKHEREL; VIRARAGHAVAN, 

2005). Pode-se destacar os impactos associados aos efluentes líquidos, que são 

extremamente preocupantes devido ao elevado consumo de água no processo 

produtivo (cerca de 75 a 227 m³/tonelada de produto). Segundo OLLER, et. al. (2010) 

e GÖNDER et. al. (2011) as indústrias papeleiras estão atrás apenas das indústrias 

de metais e indústrias químicas no ranking mundial de consumo de água. 

 Os efluentes gerados possuem em sua composição uma quantidade 

considerável de poluentes, caracterizados pela demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos, cor e toxidade, 

oriunda de ácidos graxos, resinas, ácidos de resinas, lignina e seus derivados, 

compostos fenólicos, compostos inorgânicos clorados e compostos orgânicos 

halogenados (AOX) (POKHEREL; VIRARAGHAVAN, 2005). Quando dispostos sem 

tratamento adequado, causam uma série de impactos ambientais nos corpos hídricos, 

tais como formação de espumas, poluição térmica, impactos visuais e impactos no 

ecossistema local, como a contaminação de peixes comestíveis, bioacumulação nos 

níveis tróficos, toxicidade aguda e crônica, carcinogênese e mutagenicidade 

(MOMENTI, 2006; OLLER, et. al., 2010).     

 Devido à crescente preocupação com a poluição gerada pelos despejos 

industriais e domésticos, diversos países estabeleceram legislações voltadas à 

proteção das águas e do meio ambiente. No Brasil, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) é o órgão legislador que regulamenta os tipos de água e 

efluentes. As resoluções 357/2005 e 430/2011 dispõem sobre a classificação das 

águas e os parâmetros de lançamento de efluentes. De acordo com essas resoluções, 



24 

 

os efluentes só poderão ser descartados nos corpos hídricos após um tratamento 

satisfatório, que se enquadre dentro das condições padrões exigidas. 

3.1.3 Tratamento de efluentes nas indústrias de papel e celulose 
 

O tratamento dos efluentes nas indústrias papeleiras tem por objetivo adequá-

los aos padrões de lançamento exigidos nas legislações, que vem se tornando cada 

vez mais rigorosas.          

 A escolha do tratamento adequado depende de diversos fatores, tais como as 

características físico-químicas do efluente, o grau de tratamento necessário, os custos 

operacionais, entre outros (KURITZA, 2012).      

 De modo geral, as ETE das indústrias de papel e celulose dispõem de 

tratamento preliminar, primário e secundário (MÄNTTÄRI et. al., 2008). Algumas 

indústrias optam pelo tratamento terciário, com o intuito de enquadrar o efluente na 

legislação, quando apenas o tratamento secundário não é suficiente.  

 De acordo com SPERLING (2005) o tratamento preliminar objetiva a remoção 

de sólidos grosseiros, e o tratamento primário, a remoção de sólidos sedimentáveis e 

parte da matéria orgânica. Em ambos predominam mecanismos físicos de remoção 

de poluentes.           

 O tratamento preliminar nas indústrias de papel e celulose usualmente consiste 

de um medidor de vazão, gradeamento e desarenador. O tratamento primário consiste 

em processos de sedimentação ou flotação (SPERLING, 2005) e o secundário em 

processos biológicos, geralmente aeróbios, uma vez que processos anaeróbios em 

geral não são indicados devido à baixa biodegradabilidade do efluente, e a presença 

de substâncias tóxicas que afetam a metanogênese (DUFRESNE et. al., 2001; 

SCHNELL et. al., 1992 e VIRARAGHAVAN; POKHEREL, 2005). De acordo com 

CATALKAYA; CARGI (2008) e MÄNTTÄRI et. al. (2008) grande parte das indústrias 

de papel e celulose utiliza o sistema de lodos ativados como tratamento biológico de 

efluentes, entretanto, após esse processo, o efluente em muitas ocasiões não 

apresenta ainda as características necessárias para o reuso na indústria, nem para a 

correta disposição nos corpos hídricos.        

 Fontainer et. al. (2006) simularam as concentrações de poluentes presentes 

em efluentes após o tratamento com lodos ativados e mostraram que o reuso deste 

efluente no processo produtivo aumenta a concentração de compostos recalcitrantes 

ao fim do processo, sendo necessário ainda um sistema de pós-tratamento para 
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remoção destes compostos e da matéria orgânica remanescente.   

   Diante disso, nota-se a importância de um tratamento terciário nas indústrias, 

os quais objetivam a remoção de compostos tóxicos de baixa biodegradabilidade.

   Dentre as diversas tecnologias de tratamento terciário atualmente aplicadas, 

pode-se destacar os processos de separação por membranas e os processos 

oxidativos avançados. 

3.2 Processos de separação por membranas 
 

Os processos de separação por membranas (PSM) podem ser descritos como 

uma variação dos processos convencionais de filtração, onde os poros das 

membranas são muito inferiores aos tamanhos de poro dos processos convencionais 

(SOUZA, 2010).          

 Os PSM vêm sendo muito utilizados em diversas áreas de pesquisa (ERSAHIN 

et. al., 2012; MANTTARI et. al., 2008), como a purificação de enzimas, clarificação de 

vinhos e cervejas, recuperação de íons metálicos, esterilização de soluções injetáveis, 

aplicações na área automotiva e têxtil, (ALMEIDA, 2002) pós-tratamento de esgotos 

sanitários e no tratamento de efluentes industriais (ERSAHIM et.al., 2012; 

SHAMSUDDIN et. al., 2015; VIDAL, 2006).      

 De modo geral, pode-se definir uma membrana semipermeável como um filme 

fino sólido que atua como uma barreira seletiva para uma solução, permitindo a 

passagem de alguns constituintes e retendo outros, de acordo com suas propriedades 

físicas e químicas, sendo capaz então, de separar misturas líquidas ou gasosas 

(MACEDO, 2009).          

 Na figura 2 pode-se ver a representação esquemática do processo de 

separação por membranas: 
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Figura 2 – Representação esquemática do PSM 

 

Fonte: Adaptado de Vidal (2006) 

O fluxo de permeado pode ser definido como a vazão de fluido por unidade 

de área da membrana (equação 1): 

 

𝐽 =  
𝑄

𝐴
                                                                              (1) 

 

Em que: 

J = Fluxo através da membrana (L h-1 m-2) 

Q = Vazão de permeado (L h-1) 

A = Área da membrana (m²) 

 

Na tabela 1 são mostrados valores típicos de fluxo utilizados em projetos de 

sistemas de separação por membranas: 
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Tabela 1 – Valores típicos de fluxo em membranas 

Processo Fluxo (L h-1 m-2) 

Osmose reversa 15 a 25 

Nanofiltração 20 a 30 

Ultrafiltração 25 a 50 

Microfiltração 50 a 70 

Fonte: Oliveira, 2010 

 

De acordo com BASSETI (2002) é recomendável expressar o fluxo em L h-1 

m-2 pois assim é possível comparar a permeabilidade de uma membrana à 

permeabilidade de outras membranas, com áreas diferentes. 

 
3.2.1 Classificação dos PSM 

 
Para a ocorrência do transporte de uma substância através de uma membrana 

é necessário que uma força motriz atue sobre a mesma (AMARAL et. al., 2013; 

MACEDO, 2009). Os sistemas de separação por membranas diferenciam-se 

basicamente de acordo com a força motriz envolvida no processo e são divididos em 

três categorias (JUDD; JEFFERSON, 2003). 

1. Processos cuja força motriz é o gradiente de pressão: microfiltração, 

ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa. 

2. Processos cuja força motriz é o gradiente de concentração: pervaporação, 

permeação de gases e diálise. 

3. Processos cuja força motriz é o gradiente de potencial elétrico: eletrodiálise. 

Nos processos de separação com membranas conduzidas por pressão, 

estabelece-se uma diferença de pressão através de uma membrana que, em função 

do tamanho do poro, é classificada como microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), 

nanofiltração (NF) e osmose reversa (OR) (STREIT, 2011; EVEN-EZRA, et. al., 2011).

 A classificação dos PSM é feita de acordo com o tamanho das partículas a 

serem retidas (EVEN-EZRA et. al., 2011), conforme é mostrado na tabela 2: 
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Tabela 2 – Classificação dos PSM com base nos diâmetros dos poros 

Tipo de membrana Diâmetro do poro (m) Aplicação típica 

Microfiltração  0,1 a 0,2 Remoção de sólidos em 

suspensão 

Ultrafiltração 0,01 a 0,1 Remoção de substâncias 

coloidais, bactérias 

Nanofiltração 0,001 a 0,01 Remoção de vírus, íons 

inorgânicos 

Osmose reversa 0,0001 a 0,001 Remoção de compostos 

orgânicos, sais 

dissolvidos, vírus, 

bactérias 

Fonte: MACEDO (2009) 

 
A pressão de operação decresce na medida em que a abertura dos poros 

aumenta, como pode ser visto na figura 3: 

 

Figura 3 – Características dos principais processos de separação por membranas 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2010) 
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A ultrafiltração é um sistema bastante indicado para o tratamento de efluentes 

industriais, sendo capaz de reter microrganismos, material particulado e compostos 

coloidais. Considerando a pressão de operação, não é um sistema que consome 

demasiada energia por volume de efluente tratado, e com o desenvolvimento de 

diversos materiais e dos processos de fabricação de membranas aliado aos sistemas 

de automação e à concorrência de mercado, os custos de implantação e operação 

caíram bastante ao longo dos anos (MANTTARI et. al., 2006; MIERZWA et. al.2008; 

OLIVEIRA, 2010; SALAHI et. al., 2010; SHAMSUDDIN et. al., 2015).  

 Com base nas aplicações a que se destinam, as membranas podem ter 

diferentes estruturas. As membranas sintéticas comerciais podem ser produzidas a 

partir de materiais poliméricos, como acetato de celulose, polissulfona, poliacrilonitrila, 

policarbonato, polietersulfona, entre outros, ou materiais inorgânicos, como cerâmicas 

e metais (CHEW et. al., 2015; MACEDO, 2009; STREIT, 2011).   

  Embora o material das membranas varie amplamente de acordo com a 

composição química e o tipo de processo, é necessário que o material apresente uma 

resistência mecânica razoável, mantenha um alto rendimento e seja seletivo para os 

componentes desejados (JUDD; JEFFERSON, 2003). 

De acordo com a morfologia, as membranas podem ser classificadas como 

densas ou porosas, e ambas podem ser isotrópicas ou anisotrópicas, ou seja, podem 

ou não apresentar as mesmas características morfológicas ao longo de sua espessura 

(STREIT, 2011).          

 Para membranas porosas, características como tamanho dos poros, 

porosidade superficial e espessura são parâmetros morfológicos de grande 

importância. No caso de membranas densas, as características físico-químicas do 

polímero utilizado são parâmetros relevantes (AMADO, 2006; JUDD; JEFFERSON, 

2003). Na figura 4 pode-se ver a diferença entre membranas densas e porosas 

isotrópicas e anisotrópicas. 
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Figura 4 – Esquema de membranas densas e porosas, isotrópicas e anisotrópicas. 

 

Fonte: Streit (2011) 

Para que as membranas sejam acopladas em um sistema operacional, elas 

devem ser acondicionadas em módulos. Os módulos podem ser de vários tipos e as 

geometrias mais comuns são as placas planas, fibra oca, tubulares e espirais 

(MARUCCI et. al., 2001). Nos sistemas de microfiltração e ultrafiltração geralmente 

utiliza-se membranas de fibra oca, enquanto que para sistemas de nanofiltração e 

osmose reversa costuma-se usar módulos em espiral (OLIVEIRA, 2010).  

 A escolha do tipo de módulo a ser utilizado depende de diversos fatores, tais 

como o custo, contato entre a membrana e a alimentação, a relação entre a área de 

permeação e o volume do módulo, a possibilidade de troca das membranas, a 

resistência à colmatação e a facilidade de limpeza e manutenção (ALMEIDA, 2002).  

3.2.2 Modos operacionais 

Segundo CHUN e PARK (2004), JUDD e JEFFERSON (2003), e MACEDO 

(2009) existem basicamente dois modos de operação nas membranas para se efetuar 

a separação dos componentes: cross flow (fluxo cruzado) ou dead-end (filtração 

estática). Na filtração clássica, uma solução é submetida à pressão contra a 

membrana e o permeado atravessa. Os solutos ficam retidos, acumulando-se na 

superfície, formando um depósito. Ocorre então a formação de um fenômeno 

chamado de polarização de concentração, quando a concentração de soluto próximo 

à membrana aumenta com o tempo, afetando o processo de filtração (MACEDO, 
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2009).            

 No caso do processo em fluxo cruzado, a solução escoa paralelamente à 

superfície da membrana, enquanto que o permeado é transportado transversalmente 

à mesma (MARUCCI et. al., 2001). A principal vantagem desse modo de operação é 

que ao manter a velocidade de fluxo através da membrana, a polarização de 

concentração do soluto retido permanece contínua e mais controlada (AL-MALACK; 

ANDERSON, 1996). Na figura 5 pode-se ver os dois modos de operação: 

Figura 5 – Diferença entre a filtração estática e tangencial 

 

Fonte SCOTT (1993) apud VIDAL (2006) 

3.2.3 Colmatação nas membranas 
 

De acordo com GÖNDER et. al. (2010), MURIC et. al. (2014) e YOU at. al. 

(2008) o principal problema na aplicação dos PSM no tratamento de efluentes é o 

acúmulo de soluto na superfície da membrana – a colmatação das membranas. Esse 

acúmulo pode ser reversível ou não. As incrustações de soluto não apenas reduzem 

o fluxo de permeado, mas também afetam o desempenho da membrana, aumentando 

o gasto energético e a necessidade de limpeza, ou até mesmo causando a 

substituição da membrana (EVEN-EZRA et. al. 2011; YOU et. al., 2008). O 

entupimento pode ser causado por materiais orgânicos e inorgânicos presentes no 

efluente (MURIC et. al. 20014).            

 Conforme os contaminantes presentes na alimentação vão se acumulando na 

superfície da membrana o fluxo começa a diminuir (figura 6). Para minimizar a 

colmatação, a maioria dos sistemas são submetidos à retrolavagem desde o início do 

processo e de forma contínua e, periodicamente, deve ser realizada uma limpeza 

química. A limpeza química e a retrolavagem objetivam restaurar a permeabilidade da 
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membrana, mas sempre há uma perda irreversível (figura 6), que depende do material 

da membrana, da qualidade do efluente da alimentação e das condições operacionais 

do processo (OLIVEIRA, 2010). 

Figura 6 – Ilustração do desempenho de uma membrana com e sem limpeza apropriada

 

Fonte: Metcalf & Eddy (2003) apud Oliveira (2010) 
 

De acordo com VIDAL (2006) as partículas podem se depositar na superfície 

da membrana por meio de três mecanismos principais:  

1. Estreitamento de poros 

2. Obstrução de poros  

3. Formação de “torta” 

No caso do estreitamento dos poros, as partículas se acumulam nas paredes 

internas dos mesmos, reduzindo a área de filtração. No mecanismo de obstrução dos 

poros, as partículas se acumulam em toda a área do poro e no caso da formação de 

“torta” as partículas se acumulam na superfície da membrana. Na figura 7 pode-se 

observar os três mecanismos de colmatação de membranas: 
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Figura 7 – Mecanismos de colmatação de membranas 

 

Fonte: Adaptado de Metcalf & Eddy (2003) apud VIDAL (2006) 

A colmatação das membranas causa uma série de efeitos adversos ao 

sistema, como a redução do fluxo de permeado, aumento da pressão transmembrana, 

redução nos intervalos entre as limpezas e redução da vida útil das membranas 

(NEVES, 2014; YOU et. al., 2008).       

 Segundo MURIC et. al. (2014) existem diversas técnicas que podem direta ou 

indiretamente ajudar a evitar a colmatação das membranas. Como métodos indiretos 

pode-se citar o pré-tratamento do efluente e a seleção de condições ótimas de 

operação (GÖNDER et. al. 2010; YOU et. al., 2008). Como técnicas que auxiliam 

diretamente a minimização da colmatação pode-se citar a limpeza hidráulica ou 

química da membrana, limpeza física (retrolavagem), uso de partículas abrasivas e 

melhoramento ultrasônico (MACEDO, 2009; NEVES, 2014).     

3.2.4 Aplicação dos PSM no tratamento de efluentes de indústrias de papel e 

celulose 

 
Os processos de separação por membranas oferecem uma alternativa bastante 

atraente no tratamento de efluentes oriundos de indústrias papeleiras, possibilitando, 

além do tratamento para o correto descarte nos corpos hídricos, também o reuso do 

efluente na própria indústria (GONDER et. al., 2011; MANTTARI et. al., 2008). Alguns 

trabalhos com resultados bastante promissores da aplicação dos PSM nas indústrias 

de papel e celulose são listados na tabela 3.  
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Tabela 3 – Resumo de pesquisas em que os PSM foram utilizados no 
tratamento de efluentes oriundos de ICP. 

Referência Descrição do trabalho Principais resultados 

 

Rosa e Pinho 

(1995) 

 

Aplicação de UF e NF no 

tratamento do efluentes da 

sequência de branqueamento 

de uma indústria de papel e 

celulose 

 

92% de remoção de cor e 69% de 

remoção de COT com a UF; 

Remoção total de cor e 90% de 

remoção de COT com a NF 

 

Wallberg et. al. 

(2003) 

 

Estudo da retenção da lignina e 

compostos inorgânicos 

presentes no licor negro, por 

meio da UF 

 

80%, 67% e 45% de retenção de 

lignina após a UF com 

membranas cujo tamanho dos 

poros eram de 4,8 e 20 kDa 

respectivamente 

 

Gonder et. al. 

(2011) 

 

Nanofiltração de efluentes 

provenientes de indústrias de 

papel e celulose 

 

Remoção total de cor e sólidos 

suspensos, e elevada remoção 

(acima de 95%) de DQO, sulfato 

e dureza 

 

Ciputra et. al. 

(2010) 

 

Nanofiltração de efluente  

biologicamente tratado oriundo 

de indústrias de papel e celulose 

 

Os autores alcançaram 91% de 

remoção de COD 

   

Amaral et. al. 
(2013) 

Avaliação do emprego da MF na 

remoção de fibras de efluente 

de branqueamento de polpa 

celulósica 

Os autores avaliaram diferentes 

números de Reynolds e pressão 

de operação, sendo as condições 

ideais de operação, o Re 1653 e 

pressão de 1 bar, alcançando 

99% de rejeição de fibras 

 

Os processos de separação por membranas são considerados muito eficientes 

para se atingir uma elevada qualidade no efluente tratado (EVEN-EZRA, et. al., 2011). 

São processos economicamente viáveis, oferecem condições de operação simples, 

baixo consumo de energia e de reagentes químicos (SHAMSUDDIN et. al., 2015). 

 No que diz respeito à remoção de material em suspensão coloidal e particulado 

os PSM são muito satisfatórios, porém uma série de estudos (SOUZA, 2010) mostra 

que nem a ultrafiltração nem a microfiltração removem a matéria orgânica dissolvida 

(MOD) de forma efetiva. Segundo SOUZA (2010) para aumentar a remoção de MOD 
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diversos processos podem ser integrados aos sistemas de ultrafiltração e 

microfiltração, dentre eles, os processos oxidativos avançados, extremamente 

eficientes na destruição de compostos de elevada toxicidade que vem se destacando 

cada vez mais nos últimos anos (TEIXEIRA; JARDIM, 2004). 

3.3 Processos oxidativos avançados 
 
Em função da baixa eficiência dos tratamentos físico-químicos e biológicos 

convencionais no que diz respeito à remoção de compostos recalcitrantes, tecnologias 

alternativas têm recebido bastante atenção nos últimos anos (SOUZA, 2010; 

RODRIGUES, 2007). 

Os processos oxidativos avançados vem recebendo grande destaque no 

tratamento de águas residuárias nas últimas décadas, e envolvem uma série de 

processos baseados na geração do radical hidroxila (●OH), espécie altamente reativa 

e não seletiva, que possibilita a degradação de compostos tóxicos de baixa 

biodegradabilidade (ANTONOPOULOU et. al., 2014; HORÁKOVÁ et. al., 2014; 

MERAYO et. al., 2013).         

 Esses processos se caracterizam por transformar a grande maioria dos 

contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, água e ânions inorgânicos através 

de reações de degradação que envolvem espécies transitórias oxidantes, 

principalmente os radicais hidroxila (RODRIGUES, et. al., 2008; TAKODE et. al., 

2016). Esses radicais têm potencial de oxidação de 2,8 V, menor apenas do que o do 

flúor (3,03 V), como é apresentado na tabela 4. 

 
Tabela 4 – Potencial redox de alguns oxidantes 

Espécie Potencial redox (V) 

Flúor 3,03 

Radical hidroxila 2,80 

Oxigênio atômico 2,42 

Ozônio 2,07 

Peróxido de hidrogênio 1,78 

Permanganato 1,68 

Dióxido de cloro 1,57 

Cloro 1,36 

Fonte: Teixeira, Jardim (2004) 
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 A principal diferença entre os POA está no modo de geração do radical 

hidroxila, o que permite a adequação do método para diferentes condições e requisitos 

de tratamento (ANTONOPOULOU et. al., 2014).      

 Para a degradação efetiva dos compostos recalcitrantes, os radicais hidroxila 

devem ser gerados in situ continuamente, devido à sua elevada instabilidade 

(CATALKAYA; KARGI, 2006). Os POA fazem uso de agentes oxidantes fortes e/ou 

catalisadores, geralmente associados à radiação UV (MUÑOZ et. al., 2006; SENA et. 

al., 2009).           

 Estes processos apresentam uma série de vantagens, como a mineralização 

do poluente, não somente a sua transferência de fase, são processos limpos e não 

seletivos, podendo degradar inúmeros compostos, independentemente da presença 

de outros (TEIXEIRA; JARDIM, 2004) e podem ser aplicados como pré e pós-

tratamento (MACEDO, 2009).         

 Os POA são capazes de destruir compostos orgânicos tanto em fase aquosa 

como em fase gasosa, ou adsorvidos em uma matriz sólida (SOUZA, 2009). Dentre 

os processos mais estudados atualmente, pode-se citar: Fenton e Foto-Fenton, 

Ozonização, UV/H2O2 e fotocatálise heterogênea (MACEDO, 2009; PACHECO; 

PERALTA-ZAMORA, 2004). 

 

3.3.1 Foto-oxidação 
 

Os radicais hidroxila podem ser gerados a partir da fotólise homogênea, ou a 

partir da fotólise heterogênea, a qual se dá sobre a superfície de um semicondutor. 

Nos sistemas homogêneos, onde não há catalisadores sólidos, a degradação 

do poluente pode ocorrer por meio de dois mecanismos distintos: a fotólise direta onde 

a radiação UV é a única fonte capaz de destruir os poluentes, ou por meio da geração 

do radical hidroxila, devido à presença de oxidantes fortes, como H2O2 e O3, 

combinados ou não com irradiação (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).   

   Os sistemas heterogêneos diferenciam-se dos homogêneos devido à 

presença dos catalisadores, substâncias que aumentam a velocidade da reação para 

se atingir o equilíbrio químico sem sofrer alterações químicas (TEIXEIRA; JARDIM, 

2004). Na tabela 5 têm-se os principais sistemas homogêneos e heterogêneos 

estudados atualmente: 
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Tabela 5 – Principais sistemas homogêneos e heterogêneos 

Processos homogêneos Processos heterogêneos 

Com irradiação Sem irradiação Com irradiação Sem irradiação 

H2O2/Fe2+/UV O3/H2O2 Catalisador/UV Eletro-fenton 

H2O2/UV O3/OH- Catalisador/H2O2/UV  

O3/H2O2/UV H2O2/Fe2+   

O3/UV    

Fonte: Souza (2009) 

3.3.2 Fotocatálise heterogênea 
 

Dentre os diversos processos oxidativos avançados estudados, a fotocatálise 

heterogênea tem sido utilizada com sucesso na destruição de inúmeras classes de 

compostos, sendo objeto de estudo para vários grupos de pesquisa (TIBURTIUS, 

2008). Na tabela 6 são listados alguns trabalhos em que a fotocatálise foi aplicada no 

tratamento de efluentes oriundos de indústrias de papel e celulose: 
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Tabela 6 - Resumo de pesquisas em que a fotocatálise heterogênea foi 
utilizada no tratamento de efluentes oriundos de ICP. 

Referência Descrição do trabalho Principais resultados 

 

Catalkaya, Kargi 

(2007) 

 

Estudo da remoção de toxicidade 

e COT de efluentes papeleiros 

por meio de processos oxidativos 

avançados 

 

Os autores avaliaram as 

condições experimentais (pH e 

[TiO2], obtendo os melhores 

resultados em pH 7 e [TiO2] 0,75 g 

L-1 (79,6% de remoção de COT e 

94,2% de redução de toxicidade). 

 

Kumar et. al. 

(2011) 

Avaliação da fotocatálise 

heterogênea com TiO2 no 

tratamento de efluente de uma 

indústria de papel e celulose 

Na concentração de TiO2 de 0,75 

g L-1, a remoção de DQO do 

efluente chegou a 54,5% e a 

remoção de cor, 83,7%. 

Ghaly et. al. 

(2011) 

Estudo da fotocatálise 

heterogênea ativada por 

radiação no tratamento de 

efluente oriundo de indústria de 

papel e celulose 

Em [TiO2] de 0,75 g L-1 e pH 6,5, 

com reação de 180 minutos, os 

autores alcançaram 75% de 

redução de DQO. Ainda, os 

autores concluíram que o H2O2 

favorece o processo, atuando 

como aceptor de elétrons. 

  

Merayo et. al. 

(2013) 

Estudo da fotocatálise com TiO2 

no tratamento de efluentes 

oriundos de ICP, comparando a 

radiação UV e luz solar no 

processo 

30% de remoção de DQO com a 

luz solar, e 20% com radiação UV, 

sendo as melhores condições 

experimentais encontradas em pH 

7 e [TiO2] 10 mg L-1. 

 

Yasmina et. al. 

(2014) 

Comparação da degradação de 

poluentes por meio da fotólise e 

da fotocatálise heterogênea  

Os autores concluíram que a 

degradação dos poluentes por 

meio da fotocatálise heterogênea 

foi significativamente mais rápida. 

           

 Desde 1972 quando Fujishima e  Honda descreveram a decomposição da 

água sobre um eletrodo de TiO2, a fotocatálise heterogênea tem sido utilizada com 

sucesso na remediação de uma série de contaminantes (TIBURTIUS, 2008). De 

acordo com Merayo et. al. (2013) a aplicação da fotocatálise heterogênea tem 

apresentado uma redução eficiente na cor, COD e toxicidade, bem como um aumento 

da biodegradabilidade dos efluentes.       
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 A fotocatálise heterogênea baseia-se na oxidação química dos contaminantes 

em presença de um catalisador, que se encontra em outra fase, ativado por radiação 

UV ou luz solar.           

 Os catalisadores podem ser classificados de acordo com a condutividade 

elétrica em: (TEIXEIRA; JARDIM, 2004) 

 Condutores: Os níveis de energia são contínuos e não há separação entre a 

banda de valência (BV) e a banda de condução (BC); 

 Semicondutores: Existe uma descontinuidade de energia entre as bandas, 

porém, os elétrons, em algumas condições podem superá-la, sendo promovidos 

da BV para a BC, gerando um par elétron lacuna (e-/h+); 

 Não condutores: Existe uma descontinuidade muito grande de energia entre as 

bandas, sendo impossível a promoção eletrônica; 

Um catalisador para a fotocatálise precisa ser um semicondutor fotoativo; 

capaz de utilizar a luz visível e/ou UV; biologicamente e quimicamente inerte; 

fotoestável (não estar sujeito a fotocorrosão, por exemplo); e de baixo custo (FARIA, 

2011).           

 Vários são os semicondutores utilizados, como TiO2, ZnO, ZrO2, CeO2, CdS, 

ZnS, entre outros (RODRIGUES et. al., 2008) sendo que o TiO2 é um dos mais 

utilizados devido à sua alta fotoatividade, elevada estabilidade, resistência a corrosão 

em ampla faixa de pH, insolubilidade em água, atoxicidade, baixo custo (MACEDO, 

2009; FARIA, 2011; KUMAR et. al., 2011; YAMSMINA et. al., 2014) e a possibilidade 

se ser utilizado em suspensão ou imobilizado, sendo possível a sua recuperação ao 

fim do processo (RODRIGUES, 2007). Além disso, nas últimas décadas o TiO2 tem 

sido extensivamente estudado por suas propriedades elétricas e magnéticas e com 

isso tem sido utilizado em uma enorme variedade de aplicações tecnológicas, como 

na redução de metais pesados e na degradação de cianotoxinas (JARDIM; TEIXEIRA, 

2004).            

 O TiO2 existe em três formas alotrópicas: anastase, rutilo e brookite, sendo as 

duas primeiras as mais comuns. A forma rutilo é inativa para a fotodegradação de 

compostos orgânicos, sendo mais comum a utilização do TiO2 P 25 (80% anastase), 

devido à sua alta fotoatividade, que se deve à sua elevada área superficial (50 m²g-1) 

e à sua complexa estrutura microcristalina, que promove melhor separação de cargas, 

minimizando a recombinação do par elétron-lacuna (NOGUEIRA; JARDIM, 1997). 
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 Os semicondutores são caracterizados por bandas de valência (BV), onde os 

elétrons não possuem movimento livre, e bandas de condução (BC), onde os elétrons 

podem mover-se livremente, sendo a região entre elas chamada de band-gap 

(TEIXEIRA; JARDIM, 2004).        

 Quando irradiados com energia superior à energia de bandgap do 

semicondutor (no caso do TiO2 – 3,2 eV, o que equivale a um comprimento de onda 

de 390 nm) (RODRIGUES et. al., 2008) os elétrons de orbitais ligantes são promovidos 

a um estado eletronicamente excitado, de forma que tais elétrons da banda de 

valência (BV) sejam transferidos para a banda de condução (BC), com geração 

concomitante de uma lacuna (h+) na banda de valência (TAKODE et. al., 2016) 

(Equação 2), como pode ser visto na figura 8: 

TiO2 + hv → (eBC- + hBV+)    (2) 

Figura 8 – Representação esquemática dos princípios da fotocatálise heterogênea 

 

Fonte: Teixeira; Jardim (2004) 

Estas lacunas apresentam potenciais bastante positivos, na faixa de +2,0 a 

3,5 eV (TIBURTIUS, 2008) sendo uma região oxidante, e a presença de elétrons na 

banda de condução a torna uma região negativa (h-) ou redutora. Esse par elétron-

lacuna pode sofrer recombinação interna ou migrar para a superfície do catalisador. 

Na superfície, participa de reações de oxiredução com absorção de espécies como 
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H2O, OH-, O2 e compostos orgânicos.        

 As lacunas da banda de valência podem reagir com moléculas de água ou íons 

hidróxidos adsorvidos na superfície para gerar radicais hidroxila (equações 3 e 4), os 

quais por sua vez, podem reagir com os compostos orgânicos em reações de oxidação 

parcial ou completas (mineralização).  

H2O(ads) + hBV+ → •OH + H+  (3) 

 OH-
(sup) + hBV+ → •OH   (4) 

Já o elétron da banda de condução pode reduzir o oxigênio adsorvido 

gerando, em reações subseqüentes, peróxido de hidrogênio, radicais hidroxila, e 

outros radicais (equações 5 a 11) (RODRIGUES, 2007). Estas reações são 

apresentadas pelas equações abaixo: 

O2 + eBC-  → O2•-    (5) 

O2•- + H+ → HO2•    (6) 

HO2• + HO2• → H2O2 + O2   (7) 

O2•- + HO2• → HO2 
- + O2   (8) 

HO2 
- + H+ → H2O2    (9) 

H2O2 + eBC- → •OH + OH-   (10) 

H2O2 + O2•- → •OH + OH- + O2  (11) 

Os contaminantes adsorvidos na superfície do semicondutor também podem 

reagir diretamente com as lacunas da banda de valência, levando-os a oxidação 

(equação 12) (RODRIGUES, 2007), sendo este o chamado mecanismo direto (FARIA, 

2011). 

TiO2(h+) + MOad → TiO2 + MOad•+ (12) 

Nos processos fotocatalíticos com TiO2 a maior perda de energia se dá pela 

recombinação do par elétron-lacuna, gerando perda de rendimento quântico. Para 

evitar essa recombinação deve ser feita a adição de um aceptor de elétrons ao 

sistema. Usualmente utiliza-se oxigênio molecular como aceptor de elétrons nos 
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sistemas de fotocatálise heterogênea (MACEDO, 2009).    

 Existem diversos fatores que influenciam no processo de fotocatálise 

heterogênea, como a concentração do poluente orgânico, a presença e concentração 

de oxidantes auxiliares, as propriedades, a concentração e a forma cristalina do TiO2, 

a forma do uso do catalisador, as características da fonte luminosa, a geometria e os 

parâmetros hidrodinâmicos do reator, presença de ânions, temperatura, pH, entre 

outros (JARDIM; TEIXEIRA, 2004; KUMAR et. al., 2011).    

 É importante destacar que a dosagem de TiO2 não deve ser elevada 

indiscriminadamente a fim de aumentar a eficiência do sistema, pois o excesso de 

partículas de TiO2 no meio causa espalhamento de luz, e aumenta a recombinação 

do par elétron-lacuna, portanto um excesso de TiO2 diminui a degradação dos 

contaminantes, devendo a concentração do mesmo ser otimizada antes de iniciar o 

processo (KUMAR et. al., 2011).  

  



43 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

O propósito deste trabalho foi avaliar os processos de ultrafiltração e 

fotocatálise heterogênea no tratamento de efluentes provenientes de indústrias 

papeleiras.           

 Para atingir os objetivos propostos, primeiramente foi realizada uma otimização 

das condições experimentais para a UF e para a fotocatálise heterogênea. Por fim, 

realizaram-se diversos ensaios com o intuito de avaliar os processos no tratamento 

do efluente em questão. Avaliaram-se os processos isoladamente e também em 

associação (UF seguida de fotocatálise heterogênea).  

Todos os ensaios foram realizados em triplicatas e os dados obtidos tratados 

estatisticamente para auxiliar na interpretação dos resultados, e proporcionar 

confiabilidade nos mesmos. Todos os dados foram checados quanto à 

homogeneidade e normalidade, pelos testes de Bartlet e Shapiro-Wilk, 

respectivamente. A diferença entre as médias foi assegurada pelo teste de Tukey, e 

o nível de significância para todos os testes foi de 5%. 

4.1 Efluente oriundo da indústria de papel e celulose 
 

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

celulose de grande porte localizada no estado do Paraná. A ETE da indústria possui 

uma vazão de 4000 m³/dia e é composta pelas seguintes unidades sequenciais: calha 

parshall, grade, caixa de areia, decantador primário, tanque de equalização, adição 

de antiespumante e correção de pH, torre de resfriamento, reator biológico aerado de 

crescimento aderido (MBBR), tanque de aeração, decantador secundário e unidade 

de ultrafiltração. Na figura 9 encontra-se o fluxograma da estação: 
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 Figura 9 – Fluxograma da ETE da indústria de papel e celulose

 

Fonte: A autora 

O efluente foi coletado na saída do decantador secundário, conforme indicado 

na figura 9 e enviado ao Laboratório de Saneamento Ambiental e Qualidade de Água 

do Departamento de Engenharia Ambiental, da Universidade Estadual do Centro-

Oeste (UNICENTRO), Irati – PR. 

4.2 Caracterização do efluente 
 

A caracterização do efluente bruto (saída do decantador secundário) e tratado 

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

the Examination of Water and Wastewater (APHA 1998). Na tabela 7 são listadas as 

análises físico – químicas realizadas. 

Tabela 7 – Análises físico – químicas realizadas nesta pesquisa 

Parâmetro físico - químico Método 

pH APHA (4500) 

DQO APHA (5220) 

Turbidez APHA (2130) 

Cor aparente APHA (2120) 

ST APHA (2540G) 

SST APHA (2540D) 

Fenois totais APHA (5530D) 
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A análise da DQO foi realizada pelo método do refluxo fechado, o qual 

consiste na digestão da amostra durante duas 2 horas a 150°C. As amostras foram 

retiradas e resfriadas à temperatura ambiente, realizando-se a leitura em 600 nm em 

um espectrofotômetro da marca Hach, modelo DR6000.     

   A turbidez foi determinada utilizando-se um turbidímetro da marca Hach, 

calibrado antes das análises, com ampolas de 10 NTU. 

Determinou-se a cor do efluente realizando-se a leitura do mesmo em uma 

cubeta de vidro, em 455 nm em um espectrofotômetro marca Hach, modelo DR6000. 

   A determinação das espécies fenólicas foi realizada por espectroscopia UV-

vis. O método se fundamenta na reação de oxi-redução entre espécies de caráter 

fenólico e o reagente de Folin e Ciocalteu em tampão carbonato-tartarato. As 

amostras foram homogeneizadas e deixadas em repouso em ambiente escuro 

durante 30 minutos, sendo realizada a leitura em um espectrofotômetro em 700 nm.

 Realizou-se a leitura da absorbância da amostra em um espectrofotômetro 

marca Hach, modelo DR6000, entre 200 e 800 nm, a fim de se monitorar as mudanças 

na área espectral. Também foi verificada a absorbância nos comprimentos de onda 

254 e 280 nm com o intuito de verificar a remoção de compostos aromáticos e 

lignínicos, respectivamente. 

 
4.3 Unidade piloto de Ultrafiltração 

 
O sistema de UF operou com uma bomba do tipo diafragma 55 PSI, que 

atingia pressões de até 4 bar, bombeando o efluente de um tanque de armazenamento 

de 10 L de capacidade até o módulo de filtração. O equipamento utiliza o sistema de 

filtração tangencial com sentido de filtração de fora para dentro das fibras. 

  Na figura 10 é apresentada foto do equipamento utilizado: 
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Figura 10 – Sistema piloto de ultrafiltração 

 

Fonte: A autora 

Legenda: (1) Placa de identificação do sistema, (2) Controlador de velocidade de B-01, (3) Pipeta de 

10 mL (medidor de vazão do produto tratado gerado), (4) Manômetro PI-02 (0-5 bar), (5) Célula em inox 

para membrana plana, (6) Válvula esfera VE-03 de ½”, (7) 3 válvulas gaveta (VG-03, VG-01, VG-02) 

de ½”, (8) Tanque de alimentação de 10L com válvulas esfera VE-01 e VE-02 de ½”, (9) Manômetro 

PI-01 (0-5 bar), (10) Rotâmetro FI-01 (0-4 LPM). 
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4.3.1 Características das membranas de ultrafiltração utilizadas  

 
As membranas utilizadas na pesquisa foram de geometria cilíndrica, do tipo 

fibra oca. Na figura 11 pode-se verificar o módulo de filtração utilizado (11.1) e o 

mesmo conectado ao sistema (11.2).  

O efluente bruto entra no sistema pela mangueira de cor verde (alimentação), 

o efluente filtrado (permeado) sai pela mangueira de cor amarela, e o concentrado 

retorna ao sistema por meio da mangueira de cor vermelha. 

 
Figura 11 – Módulo de filtração (11.1) e módulo conectado ao sistema (11.2) 

 

Fonte: Adaptado de NEVES (2014) 

 

As características das membranas, obtidas a partir do catálogo do fabricante 

são apresentadas na tabela 8: 
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Tabela 8 – Propriedades das membranas de ultrafiltração 

Propriedades Membranas de Ultrafiltração 

Material das membranas Poli(éter sulfona) 

Diâmetro externo das fibras Entre 0,8 e 0,9 mm 

Camada seletiva das fibras Externa 

Tamanho médio dos poros na 

superfície externa das fibras 
0,4 m 

Retenção para compostos com massa 

molar superior a 50 KDa 
95% 

pH 4,0 a 10,0 

Fonte: Catálogo do fabricante 

4.3.2 Otimização das condições operacionais na unidade piloto de ultrafiltração 
  

Nesta pesquisa foram investigados os efeitos da velocidade de escoamento e 

da pressão de operação sobre o fluxo de permeado, sendo o tempo de cada ensaio 

de 120 minutos. O intervalo de retrolavagem foi fixado para cada 10 minutos, com 

duração de 30 segundos.          

 Após cada ensaio realizou-se a limpeza química da membrana, objetivando a 

remoção dos materiais incrustrados e a recuperação do fluxo para efeito comparativo. 

A limpeza foi feita utilizando uma solução de hipoclorito de sódio (1000 mg L-1), a qual 

permaneceu em contato com a superfície externa da membrana por 1 hora. 

 

4.3.2.1 Efeito da variação da velocidade de escoamento 
 
Para avaliar o efeito da velocidade de escoamento no fluxo de permeado, 

optou-se por variar o número de Reynolds em 1226, 1653 e 2043, (correspondendo a 

vazões de alimentação de 72, 96 e 144 L h-1 respectivamente), sendo que os valores 

foram selecionados com base em estudos anteriores, em unidade piloto de 

membranas semelhante à empregada nesse estudo e efluente oriundo de indústria 

papeleira (Amaral et. al., 2013; Neves, 2014). Os experimentos foram realizados à 

pressão de 1 bar e ao fim de cada ensaio avaliou-se a remoção de cor e turbidez pelas 

membranas.  
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4.3.2.2 Efeito da variação da pressão de operação 
 

Após determinar a condição ótima de velocidade de escoamento, otimizou-se 

a pressão de operação. Com base nos trabalhos de Amaral et. al. (2013) e Neves 

(2014), optou-se por variar a pressão em 0,50, 1,0 e 1,50 bar. Ao fim de cada ensaio 

avaliou-se a remoção de cor e turbidez pelas membranas. 

 
4.3.3 Permeabilidade Hidráulica 

 
 Para avaliação da permeabilidade hidráulica das membranas (Lp) foram 

realizados testes de filtração com água destilada, variando a pressão transmembrana 

(PTM) aplicada. Os testes foram realizados antes da filtração e após a limpeza 

química da membrana.           

 A partir dos valores de fluxo de permeado obtidos correspondente à cada 

pressão aplicada obteve-se a curva de fluxo de permeado versus pressão, sendo que 

o coeficiente angular da reta caracteriza a permeabilidade hidráulica da membrana.  

 
4.3.4 Ensaio de Ultrafiltração 

 
Os ensaios na unidade piloto de ultrafiltração foram realizados nas condições 

otimizadas de velocidade de escoamento e pressão de operação. Para avaliar a 

eficiência do tratamento foram analisados o fluxo de permeado e a remoção dos 

parâmetros estudados ao longo do tempo de operação.     

 O fluxo de permeado foi obtido medindo-se a vazão de permeado com o auxílio 

de um cronômetro e uma pipeta de 10 mL. 

 
4.4. Fotocatálise Heterogênea 

 

4.4.1 Otimização do processo de fotocatálise heterogênea 
 

Primeiramente foi realizada uma avaliação preliminar dos principais fatores 

que podem afetar o desempenho do tratamento fotocatalítico. Para tal, foi realizado 

um planejamento fatorial 2² com ponto central.      

 Na tabela 9 são apresentados os fatores cujas influências no rendimento da 

reação foram analisadas e seus níveis, máximo, mínimo e ponto central. 
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Tabela 9 – Fatores e níveis para o planejamento fatorial 

Fatores 
Níveis 

(-) PC (+) 

pH 3 7 10 

[TiO2] g L-1 0,50 0,75 1,00 

 
Os níveis de pH e concentração de dióxido de titânio foram determinados 

baseado nos estudos de Kumar et. al. (2011), Merayo et. al. (2013) e Rodrigues et. al. 

(2008), os quais utilizaram efluentes oriundos de indústrias de papel e celulose nas 

pesquisas. O sistema contou com adição de ar, para que o oxigênio atuasse como 

aceptor de elétrons, a fim de melhorar o desempenho do processo. 

O tempo de duração de cada ensaio foi otimizado previamente, por meio de 

um estudo preliminar, no qual foi escolhido aleatoriamente um ponto e verificada a 

remoção de DQO (variável resposta) a cada 5 minutos, durante 30 minutos, sendo 

estabelecido 10 minutos como o tempo ideal para cada ensaio. 

Ao fim de cada ensaio, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos para 

separação das partículas de TiO2. 

 
4.4.2 Tratamento do efluente por fotocatálise heterogênea em escala de bancada 

 
O processo de fotocatálise heterogênea foi realizado utilizando-se um reator 

fotoquímico, equipado com agitação magnética e sistema de refrigeração por água. A 

radiação ultravioleta foi proporcionada por uma lâmpada de vapor de mercúrio (sem o 

bulbo protetor) inserida na solução por meio de um bulbo de quartzo, como pode ser 

visto na figura 12. A intensidade da radiação UV foi medida com o auxílio de um 

radiômetro da marca VilberLoumart, com sensor que detecta a radiação UV no 

comprimento de onda de 254 nm. Utilizou-se dióxido de titânio IV marca NEON e 

ácidos e bases de grau analítico. 
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Figura 12 – Representação do reator fotoquímico de bancada 

 

Fonte: Adaptado de Tiburtius et. al. (2004) 

 
Foi realizada injeção de ar no sistema (TiO2/ UV/ ar) através de uma bomba 

de ar para melhorar o rendimento do processo. Amostras de 250 mL, em valores 

otimizados de pH e concentração de dióxido de titânio foram irradiadas por tempos 

pré-determinados e centrifugadas durante 30 minutos para a separação das partículas 

de TiO2, sendo o sobrenadante submetido às análises de caracterização.    

Realizou-se um segundo ensaio nas mesmas condições experimentais com 

adição de peróxido de hidrogênio (BIOTEC 35%), cuja concentração foi otimizada 

anteriormente (100 mg L-1) a fim de se avaliar se ocorria aumento na eficiência do 

sistema por meio da adição de um oxidante auxiliar.    

Determinou-se a concentração de peróxido residual pelo método 

espectrofotométrico. Neste procedimento o peróxido de hidrogênio reage com o 

metavanadato de amônio, levando a formação do cátion peroxovanádio, quantificado 

em 446 nm. 
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4.5 Associação dos processos de ultrafiltração e fotocatálise heterogênea 

 
Por fim, com o intuito de avaliar a eficiência dos dois processos associados, 

realizou-se os ensaios da fotocatálise heterogênea, nas mesmas condições 

experimentais anteriores com o permeado da UF. Ao fim dos ensaios avaliou-se a 

remoção dos parâmetros físico-químicos e compararam-se os resultados obtidos com 

os processos quando aplicados isoladamente.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Caracterização do efluente 
 

A primeira etapa desta pesquisa foi a caracterização do efluente bruto (saída 

do decantador secundário). Efluentes industriais apresentam uma composição muito 

variada e complexa, sendo resultantes, de modo geral, de todas as etapas do 

processo produtivo, bem como de refeitórios, sanitários, entre outros. Devido à essa 

complexidade na composição do efluente, o mesmo pode apresentar diferenças nos 

parâmetros avaliados em cada coleta, sendo sua caracterização de grande 

importância.            

 Durante a realização deste trabalho foram realizadas duas campanhas de 

coletas de efluente, como pode ser visto na figura 13, e na tabela 10 encontram-se os 

resultados obtidos para todos os parâmetros avaliados: 

 
Figura 13 – Aspecto visual do efluente bruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta I Coleta II 
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Tabela 10 – Resultados da caracterização do efluente 

Parâmetro Média dos valores obtidos 

Coleta I Coleta II 

DQO (mg L-1 O2) 214 ± 38  198 ± 45 

Fenois totais (mg L-1) 16,4 ± 0,26 10,67 ± 0,21 

ST (mg L-1) 1346 ± 0,98 1107 ± 0,11 

SST (mg L-1) 26 ± 0,12 26 ± 0,20 

ABS 254 2,55 ± 0,0015 2,096 ± 0,0022 

ABS 280 2,052 ± 0,0026 1,691 ± 0,0017 

Área espectral 415,83 279,83 

Cor (uC) 1153,33 ± 15,27 493 ± 11,28 

Turbidez (UNT) 14,6 ± 0,53 17,3 ± 0,81 

pH 8,7  7,9 

 

Dentre todos os parâmetros avaliados, pode-se destacar os compostos 

fenólicos totais, presentes em concentração muito acima do limite permitido por 

legislação (Resolução CONAMA 430/2011, que estabelece a concentração máxima 

de fenóis totais como 0,5 mg L-1) e a cor, também bastante elevada, sendo um 

parâmetro de grande importância, uma vez que representa compostos dissolvidos, de 

difícil remoção (ASSALIN, 2005).        

   No que diz respeito ao descarte e reuso do efluente, devem ser respeitados 

os parâmetros e conceitos estabelecidos nas resoluções CONAMA 357/2005 (dispõe 

sobre a classificação dos corpos de água e estabelece condições e padrões de 

lançamento de efluentes), 430/2011 (dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, complementando a resolução 357/2005) e 54/2005 

(estabelece critérios gerais para a prática de reuso direto não potável de água). 

Portanto, percebe-se que há a necessidade de uma melhoria no sistema de 

tratamento existente, visando a remoção adicional dos parâmetros físico – químicos 

remanescentes no efluente após o tratamento biológico.  

 
5.2. Otimização das condições operacionais do sistema de ultrafiltração 
 
 A otimização das condições operacionais nos sistemas de ultrafiltração é uma 

das principais técnicas que auxiliam na redução da colmatação das membranas 
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(AMARAL et. al., 2013; GÖNDER et. al. 2010; YOU et. al., 2008), sendo, portanto, 

extremamente importante. 

 Sendo assim, nesta etapa do trabalho avaliou-se a influência de diferentes 

velocidades de escoamento e pressões de operação no fluxo de permeado e na 

remoção de poluentes. 

 
5.2.1. Efeito da velocidade de escoamento 
 
 Variou-se o número de Reynolds de 1226 (Re1), 1653 (Re2) e 2043 (Re3), 

correspondendo respectivamente a vazões de 72, 96 e 144 L h-1, observando-se os 

perfis de fluxo de permeado em função do tempo, usando o efluente bruto, pH = 7,8, 

à temperatura ambiente e à pressão de 1 bar.  

Na figura 14 são apresentados os fluxos de permeado para cada número de 

Reynolds ilustrando o perfil de fluxo com o passar do tempo, e na figura 15, a média 

dos fluxos para os três Reynolds. 
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Figura 14 – Perfis dos fluxos de permeado em diferentes condições de velocidade de escoamento 
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Legenda: Re1= 1226, Re2= 1653 e Re3=2043 

 

Pode-se observar pela figura 14 que para os três Reynolds avaliados o fluxo 

decaiu ao longo do tempo. Segundo SHAMSUDDIN et. al. (2015) isto ocorre 

principalmente devido a incrustações de sólidos na superfície e dentro dos poros da 

membrana, ocasionando a colmatação da mesma.      

 De acordo com FAPPI (2015), em sistemas de separação por membranas com 

escoamento tangencial comumente ocorre a queda inicial do fluxo de permeado com 

posterior equilíbrio no decorrer do processo, como pode ser verificado na figura 14. 
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Figura 15 – Média dos fluxos de permeado para os diferentes números de Reynolds no tempo de 

operação de 120 minutos 
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Os pontos na figura 15 referem-se às médias dos fluxos de permeado para os 

três Reynolds avaliados no tempo de 120 minutos e as barras, as diferenças médias 

significativas a 5%.         

 Espera-se que um aumento no Reynolds favoreça o aumento do fluxo, devido 

à maior turbulência e maior cisalhamento próximo à superfície da membrana, o que 

acarreta no maior arraste, e consequentemente menor concentração de partículas 

próximas à camada seletiva da membrana (MORAVIA, 2010).    

 Pela figura 15, observa-se que de fato, os Reynolds 2 e 3 apresentaram em 

média, o fluxo mais alto ao fim do ensaio, não diferindo estatisticamente um do outro, 

e já o Reynolds 1 por sua vez, apresentou diferença estatística dos outros dois, porém, 

com um resultado inferior. Mas observa-se ainda que o aumento da turbulência no 

sistema não afetou de forma significativa o fluxo de permeado, pois além de não haver 
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diferença estatística entre os Re2 e Re3, o Re2 ainda apresentou valores de fluxo 

maiores ao longo do período de filtração, como pode ser observado na figura 14.   

 AMARAL et. al. (2013) estudaram a microfiltração no tratamento de efluente 

oriundo da etapa de branqueamento de uma indústria de papel e celulose em unidade 

de filtração semelhante à empregada neste estudo. Os autores avaliaram os Reynolds 

1226 (Re1), 1653 (Re2) e 2043 (Re3) no fluxo de permeado e também observaram os 

fluxos mais altos com os Reynolds 2 e 3.       

  NEVES (2014) avaliou os processos de MF e UF no tratamento de efluente 

papeleiro. A autora também variou os números de Reynolds em 1226 (Re1), 1653 

(Re2) e 2043 (Re3) e não observou diferença significativa com um aumento da 

turbulência no sistema de ultrafiltração, somente na microfiltração, onde o Re3 

apresentou valores de fluxo significativamente superior aos demais.  

No tempo final de operação, também foram avaliadas as remoções de cor e 

turbidez para os três Reynolds. Nas tabelas a seguir são apresentados os resultados 

dos delineamentos estatísticos aplicados (DIC). Quando houve diferença estatística 

entre os parâmetros avaliados, aplicou-se um teste de médias (teste de Tukey). 

 
Tabela 11 – Resumo da análise de variância (ANOVA) para a remoção de cor nos diferentes regimes 

de escoamentos avaliados 

Causas da 
Variação 

Graus de 
liberdade 

Quadrados 
Médios 

F P 

Tratamentos 2 40,44 0,0432 0,95802 
Resíduos 6 936,22   

Total 8    

 
 

Tabela 12 – Resumo da análise de variância (ANOVA) para a remoção de turbidez nos diferentes 

regimes de escoamento avaliados. 

Causas da 
Variação 

Graus de 
liberdade 

Quadrados 
Médios 

F P 

Tratamentos 2 0,22488 8,7162 0,016788* 
Resíduos 6 0,02580   

Total 8    

*Significativo a 5% de probabilidade erro 
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Tabela 13 – Teste de Tukey para valores de remoção de turbidez nos diferentes regimes de 

escoamento avaliados. 

Reynolds Médias de Turbidez* e 
desvios padrões 

Efluente bruto 

Re1 0,8833a ± 0,25 17,3 
Re2 0,4267b ± 0,05 
Re3 0,3933b ± 0,09 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si 

Considerando os resultados obtidos, observa-se que a vazão não afetou de 

forma significativa a remoção de cor do efluente (p>0,05), porém, para remoção de 

turbidez houve diferença (p<0,05). Os Reynolds 2 e 3 apresentaram os melhores 

resultados, indicando que um aumento na turbulência do sistema favorece a remoção 

de turbidez na membrana, uma vez que, segundo EVEN-EZRA et. al. (2011), a força 

de cisalhamento criada pelo aumento da velocidade tangencial afeta mais as 

partículas maiores, responsáveis pela turbidez do efluente, arrastando-as mais 

facilmente, enquanto que partículas menores são menos afetadas. 

Levando em consideração que o consumo de energia do sistema aumenta 

concomitantemente com o aumento da pressão de operação, frequência de 

retrolavagem e velocidade tangencial (VIDAL, 2006) optou-se então por seguir com 

os ensaios aplicando-se o Re2 que apresentou os melhores resultados juntamente 

com o Re3, não sendo estes estatisticamente diferentes. 

 
5.2.2 Efeito da pressão de operação 
 

Para avaliação da pressão de operação no sistema de ultrafiltração variou-se a 

mesma em 0,5, 1,0 e 1,5 bar, observando-se os perfis de fluxo de permeado em 

função do tempo de operação, usando o efluente bruto, à temperatura ambiente, com 

uma vazão de 96 L h-1, otimizada anteriormente.  

Na figura 16 são apresentados os perfis de fluxo de permeado para cada 

pressão avaliada, ilustrando o fluxo com o passar do tempo, e na figura 17, a média 

dos fluxos para as três pressões. 
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Figura 16 – Perfis de fluxo de permeado em diferentes pressões de operação 
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Legenda: P1= 0,5 bar, P2=1,0 bar, P3=1,5 bar 
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Figura 17 – Média dos fluxos de permeado para as diferentes pressões de operação no tempo de 120 

minutos 
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Legenda: P1= 0,5 bar, P2=1,0 bar, P3=1,5 bar 

 
Pode-se observar claramente que quanto maior a pressão de operação, maior 

o fluxo de permeado. Segundo DAL-CIN et. al. (1996) e GONDER et. al., (2011), o 

aumento na pressão transmembrana proporciona um aumento no fluxo de permeado, 

do início ao fim da filtração.        

 Houve, para as três pressões avaliadas (porém de forma mais acentuada na 

P3), queda inicial no fluxo, entretanto, logo o mesmo estabilizou-se, comportamento 

típico em sistemas de filtração tangencial devido ao efeito de arraste (regime 

turbulento), que retira sucessivamente partículas aderidas, retornando-as 

continuamente ao tanque de alimentação do módulo (FAPPI, 2015).  

 YOU et. al. (2008) também observaram uma queda acentuada do fluxo de 

permeado no início da ultrafiltração, devido a adsorção de soluto nos poros da 
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membrana, porém o mesmo estabilizou após cerca de 40 minutos de filtração. 

 FAPPI (2015) avaliou os sistemas de MF e UF para o tratamento de efluentes 

oriundos de abatedouros e frigoríficos. O autor também observou os maiores fluxos 

de permeado para ambos os sistemas na maior pressão avaliada (0,75 bar).

 GONDER et. al. (2011) avaliaram diferentes pressões transmembrana na 

nanofiltração de efluentes oriundos de indústrias papeleiras e obtiveram os fluxos mais 

elevados nas maiores pressões testadas (28 e 36 bar). Os autores observaram 

também queda do fluxo inicial nessas pressões, devido à colmatação das membranas, 

mais acentuada em pressões mais elevadas, devido à compactação da “torta” de filtro 

na superfície da membrana.        

 SALAHI et. al., 2010 avaliaram quatro PTM (1, 2, 3 e 4 bar) na ultrafiltração de 

efluente oriundo de refinarias de óleo e também observaram os maiores fluxos de 

permeado nas pressões mais elevadas (3 e 4 bar). 

Pela figura 17 observa-se que nenhuma barra se toca, indicando que as três 

pressões apresentaram resultados diferentes estatisticamente, sendo a pressão 3 (1,5 

bar) a que proporcionou o maior fluxo do início ao fim da filtração.  

No tempo final de operação, também foram avaliadas as remoções de cor e 

turbidez para as três pressões. Nas tabelas 14 e 15 são apresentados os resultados 

dos delineamentos estatísticos aplicados (DIC).  

 
Tabela 14 – Resumo da análise de variância (ANOVA) para a remoção de cor nas diferentes 

pressões de operação avaliadas. 

Causas da 
Variação 

Graus de 
liberdade 

Quadrados 
Médios 

F P 

Tratamentos 2 580,78 0,80465 0,49025 
Resíduos 6 721,78   

Total 8    

 
 

Tabela 15 – Resumo da análise de variância (ANOVA) para a remoção de turbidez nas diferentes 

pressões de operação avaliadas. 

Causas da 
Variação 

Graus de 
liberdade 

Quadrados 
Médios 

F P 

Tratamentos 2 0,038711 1,0654 0,40183 
Resíduos 6 0,03633   

Total 8    

 

Pôde-se observar que, com relação à remoção desses parâmetros não houve 

diferença estatística entre nenhuma das pressões avaliadas. Sendo assim, optou-se 
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por dar continuidade aos ensaios com a pressão 3 (1,5 bar) pois a mesma apresentou 

o maior fluxo de permeado ao longo do tempo, diferindo estatisticamente das outras 

duas. 

 
5.3 Tratamento do efluente por ultrafiltração 
 
5.3.1 Análise do fluxo de permeado 
 
 Com base nos resultados obtidos anteriormente, avaliou-se o tratamento do 

efluente nas condições ideais de operação, Re 1653 (vazão de 96 L h-1) e pressão de 

1,50 bar, com retrolavagem a cada 10 minutos de operação, com 30 segundos de 

duração.           

 Avaliou-se o fluxo de permeado e a remoção de diversos parâmetros: cor, 

turbidez, DQO, fenóis totais, Abs 254, Abs 280, ST, SST e toxicidade. 

 Na figura 18 pode-se observar os perfis de fluxo de permeado nos três 
ensaios realizados. 
 
 

Figura 18 – Perfis de fluxo de permeado 

 
Os três ensaios foram realizados nas mesmas condições operacionais anteriormente 

otimizadas (Vazão de 96 L h-1 e pressão de 1,5 bar), e as taxas médias de fluxo de 

permeado foram respectivamente 106,17, 81,88 e 65,77 L m² h-1.    

 Percebe-se que no início da filtração houve uma queda do fluxo de permeado 

para os três ensaios, fato que pode ser atribuído ao entupimento dos poros e à 

formação da “torta” na superfície da membrana. Calculou-se a porcentagem de 
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redução de fluxo para cada ensaio, sendo respectivamente: 39,72, 39,91 e 41,43%. 

 Nota-se que não houve uma recuperação total do fluxo no decorrer da filtração, 

sendo que o mesmo manteve-se decaindo praticamente em todos os pontos medidos. 

 Segundo QUARTAROLI (2012), quando a queda do fluxo de permeado é 

contínua há indícios de colmatação na membrana. Percebe-se que o escoamento 

tangencial e a retrolavagem do sistema não foram suficientes para manter a taxa de 

fluxo de permeado constante ao longo do tempo. Esse resultado indica a necessidade 

de uma otimização mais completa das condições operacionais do sistema, processos 

de limpeza mais drásticos, e também a possibilidade da inserção de um pré-

tratamento do efluente antes de passar pela membrana de UF.   

 QUARTAROLI (2012) comparou a ultrafiltração de efluente da saída do 

decantador secundário de uma indústria de papel e celulose sem pré-tratamento e o 

mesmo efluente pré-tratado por Flotação por ar dissolvido (FAD) e obteve em média, 

um fluxo 62% superior no efluente pré-tratado.      

 YOU et. al. (2008) avaliaram a ultrafiltração como pós tratamento de efluente 

oriundo de uma ETE em Taiwan. A ETE recebia uma mistura de efluentes oriundos 

de fábricas de tingimento e de aparelhos eletrônicos e contava com tratamento 

biológico e processo de coagulação antes da ultrafiltração. Segundo os autores, no 

início da ultrafiltração houve uma queda acentuada do fluxo de permeado, decaindo 

cerca de 70% do fluxo inicial nos primeiros 5 minutos de filtração, porém, após cerca 

de 40 minutos, o fluxo manteve-se constante, decaindo lentamente até o fim da 

filtração (120 minutos). Ainda, de acordo com os autores, o fluxo de permeado se 

mantém relativamente constante ao fim do processo pelo fato da força de 

cisalhamento do fluxo transversal inibir o aumento da “torta” de solutos formada na 

superfície da membrana.        

 MACEDO (2009) avaliou a ultrafiltração como pós tratamento de água de 

produção de petróleo. A UF foi aplicada após o processo de coagulação/floculação. A 

autora observou uma queda constante no fluxo de permeado durante a filtração (10 

horas), e segundo a mesma, essa queda foi resultante do acúmulo de macromoléculas 

na superfície da membrana, bem como, a presença de óleo residual dissolvido no 

efluente pré-tratado por coagulação/floculação. Segundo a autora, as incrustações 

formadas na superfície da membrana apresentaram um grau de coesão e de 

aderência suficientemente forte, capaz de resistir ao fluxo tangencial aquoso intenso 

durante a limpeza da membrana. 
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5.3.2 Análise da remoção dos parâmetros avaliados no permeado coletado ao longo 

da filtração 

  
Durante toda a operação, além do fluxo de permeado, também avaliou-se a 

remoção dos parâmetros físico-químicos descritos anteriormente.  

Na tabela 16 encontram-se os valores das porcentagens de remoção dos 

parâmetros avaliados, comparando-se o valor inicial (efluente bruto) com o valor final 

(após 120 minutos de filtração): 

 
Tabela 16 – Caracterização do efluente bruto e permeado e % de remoção dos mesmos dos 

parâmetros avaliados 

Parâmetro Efluente 

bruto 

Permeado      

(120 minutos)  

% de Remoção 

Cor verdadeira (uC) 493 316 ± 11,5 35,83 

Turbidez (UNT) 17,3 0,47 ± 0,16 97,30 

DQO (mg O2 L-1) 198 84 ± 25 57 

Fenois totais (mg L-1) 10,67 6,13 ± 1,27 42,55 

Abs 254 2,096 1,60 ± 0,03 23,66 

Abs 280 1,691 1,28 ± 0,01 24,30 

ST (mg L-1) 1107 1036 ± 0,2 6,41 

SST (mg L-1) 26 11 ± 0,4 57,69 

 
Os sistemas de ultrafiltração são capazes de remover coloides, material 

particulado, microrganismos e compostos dissolvidos de alto peso molecular 

(OLIVEIRA, 2010) sendo o mecanismo predominante, a exclusão física de partículas 

maiores que o diâmetro do poro da membrana. Sendo assim, Segundo Kim et. al. 

apud OLIVEIRA (2010) a UF é efetiva na remoção de macromoléculas, responsáveis 

pela cor e turbidez do efluente.        

 Pode-se observar pela figura 19, que nessa etapa da pesquisa a remoção de 

cor não foi eficiente, sendo ao fim dos 120 minutos, apenas 35,83% de remoção. Esse 

baixo valor, pode ser explicado considerando que houve apenas remoção de coloides 

e substâncias de alto peso molecular, permanecendo no efluente as substâncias de 

baixo peso molecular e dissolvidas, principais responsáveis pela coloração ainda 

presente no efluente.  
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Figura 19 – Remoção de cor do efluente no decorrer da filtração 

 

BUSCIO et. al. (2015) estudaram o uso da ultrafiltração no tratamento de três 

efluentes têxteis diferentes (E1, E2 e E3), com membranas de porosidade 0,04 e 0,03 

m. Os autores também obtiveram ao fim de 90 minutos de filtração uma baixa 

redução da cor do efluente, cerca de 20%, resultado similar ao encontrado nesta 

pesquisa.          

 ROSA e PINHO, (1995) estudaram a ultrafiltração e nanofiltração no tratamento 

de efluente da etapa do branqueamento de uma indústria de papel e celulose que faz 

uso de dióxido de cloro no branqueamento da polpa. Os autores conseguiram em 

média, apenas 56% de remoção de cor do efluente apenas com a ultrafiltração. 

 Deve-se destacar a importância da remoção da cor do efluente, pois a mesma 

é associada à problemas de estética dos corpos hídricos, dificuldade da penetração 

da luz e à presença de compostos recalcitrantes, tóxicos aos organismos aquáticos. 

 Com relação à turbidez, como pode ser observado na figura 20, nos primeiros 

20 minutos de filtração já houve remoção quase total da mesma, sendo que ao fim 

dos 120 minutos obteve-se um total de 97,3% de remoção. A turbidez é 

correspondente, de modo geral à sólidos suspensos presentes no efluente, sendo 

assim, é esperado que sistemas de UF sejam eficientes na remoção da mesma, 

considerando que o diâmetro dessas partículas é superior ao diâmetro dos poros da 

membrana.  
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Figura 20 – Remoção de turbidez do efluente no decorrer da filtração 

 

 

BARREDO-DAMAS et. al. (2010) avaliaram a ultrafiltração no tratamento de 

efluentes têxteis. Os autores utilizaram membranas tubulares cerâmicas com pesos 

de corte de 30, 50 e 150 kDa. Para as três membranas avaliadas, a remoção de 

turbidez do efluente também foi bastante satisfatória, sendo superior a 99%. 

 YOU et. al. (2008)  estudaram a ultrafiltração no tratamento de uma mistura de 

efluentes provenientes de indústrias de tingimento e indústrias eletrônicas em uma 

ETE em Taiwan. Após o tratamento biológico e coagulação do efluente, os autores 

aplicaram a ultrafiltração e obtiveram 77% de remoção da turbidez.  

 NEVES (2014) avaliou os processos de micro e ultrafiltração no tratamento de 

efluente oriundo de uma indústria de papel e celulose. A autora alcançou 99% de 

remoção de turbidez do efluente nos dois sistemas (UF e MF), chegando em 

aproximadamente 0,35 UNT ao fim de 120 minutos de filtração, resultado bastante 

semelhante ao obtido nesta pesquisa.        

 Pela figura 21 pode-se observar que a remoção de DQO chegou próxima de 

60% logo nos primeiros 20 minutos de filtração. Considerando sistemas de UF, este é 

um valor bastante satisfatório, pois permaneceu no efluente apenas a fração da DQO 

referente à matéria orgânica dissolvida de baixo peso molecular, que não é retida 

pelos poros da membrana. 
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Figura 21 – Remoção de DQO do efluente no decorrer da filtração 

 

 BUSCIO et. al. (2015) avaliaram a ultrafiltração no tratamento de efluentes 

têxteis e também obtiveram cerca de 60% de remoção de DQO após 90 minutos de 

filtração, à pressão de 0,2 bar.        

 SIMONIC (2009) estudou o tratamento de efluentes têxteis por meio de 

ultrafiltração e coagulação. Os autores avaliaram efluentes oriundos de tingimento por 

dois corantes diferentes. A remoção de DQO do efluente com corante reativo chegou 

a 61% após a UF, e com o corante ácido, 47%.     

 MANTTARI et. al. (2008) também estudaram o tratamento de efluentes 

provenientes de indústrias de papel e celulose por meio de ultrafiltração e ozonização. 

Os autores obtiveram em média, apenas 11% de remoção da DQO do efluente com a 

UF.                                 

 Com relação aos compostos fenólicos, como pode ser visto na figura 22, a 

remoção não chegou a 50%, e valor residual desse parâmetro ainda foi muito elevado. 
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Figura 22 – Remoção de compostos fenólicos do efluente no decorrer da filtração 

 

Segundo MEDEIROS (2008) grande parte dos compostos fenólicos presentes 

em efluentes papeleiros, como clorofenóis e derivados da degradação da lignina 

durante o branqueamento possuem baixa massa molecular, o que explica a remoção 

de apenas 42,5% de compostos fenólicos no sistema de UF. A membrana foi capaz 

de remover com eficiência compostos de elevada massa molecular, como os taninos 

e compostos poliméricos de alto peso molecular, porém, compostos fenólicos de baixo 

peso molecular permaneceram no permeado.      

 FERELLA et. al. (2013) avaliaram sistemas de nanofiltração e ultrafiltração no 

tratamento de uma mistura de efluentes industriais em uma ETE. Ao fim do processo 

de UF os autores obtiveram também uma baixa redução de compostos fenólicos, 

cerca de 28% apenas.         

 Sendo assim, considerando o limite máximo permitido por legislação para 

compostos fenólicos para o descarte de efluentes (0,5 mg L-1, segundo a resolução 

CONAMA 430/2011), observa-se a necessidade do emprego de outros métodos de 

pós tratamento mais eficientes, como os processos oxidativos avançados 

(HASSEMER, 2006; SINDELAR et. al., 2014). 

Assim como para os compostos fenólicos, a redução das Absorbâncias 254 e 

280 após a UF foi muito baixa, não chegando a 30% (figuras 23 e 24). O que indica 

elevada concentração de compostos aromáticos e derivados da lignina ainda no 

permeado. O sistema de UF foi capaz de reter uma pequena parte destes compostos, 

porém a maioria, de baixo peso molecular permaneceu no permeado após a filtração. 
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        Figura 23 – Remoção de Abs 254 do efluente           Figura 24 - Remoção de Abs 280 do efluente 

      
MANTTARI et. al. (2008) avaliaram a ultrafiltração e a ozonização no 

tratamento de efluente de uma indústria de papel e celulose. Os autores obtiveram 

resultados semelhantes, alcançando apenas cerca de 22% de remoção em ambas 

Abs.            

 Assim como para os compostos fenólicos, a baixa remoção das Absorbâncias 

254 e 280 também sugere a aplicação de outros sistemas de pós tratamento mais 

eficientes.                                      

Avaliou-se a remoção de sólidos do efluente apenas ao final da filtração (120 

minutos), e como pode ser observado na tabela 14, o sistema não se mostrou muito 

eficiente. Obteve-se uma remoção de apenas 6,41% de sólidos totais, o que inclui 

substâncias dissolvidas, coloidais e em suspensão, e 57,69% de sólidos suspensos 

totais. Essa baixa porcentagem de remoção de ST pode ser justificada ao se levar em 

consideração que o sistema de UF não é capaz de reter sólidos dissolvidos e 

partículas de pequena massa molecular. 

FAPPI (2015) avaliou sistemas de ultrafiltração e microfiltração no tratamento 

para reuso de efluentes de abatedouro e frigorífico de suínos. O autor também 

apresentou uma baixa remoção de sólidos, atingindo 15% de remoção de sólidos 

totais operando o sistema a 0,75 bar, e 11% de remoção de ST operando a 1 bar. 

 STROHER et. al. (2012) estudaram o pós tratamento de efluentes têxteis por 

meio da ultrafiltração. Os autores alcançaram obtiveram um resultado bastante 

semelhante ao apresentado nesta pesquisa, sendo aproximadamente 65% de 

remoção de SST após 90 minutos de filtração. 

Por fim, verificou-se a redução da área espectral do efluente no decorrer da 

filtração. O resultado pode ser observado na figura 25: 
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Figura 25 – Espectro UV-vis de absorção do efluente bruto e durante o tratamento 

 
 

 

 Observa-se que não houve redução significativa da área espectral do efluente, 

sendo que ao fim de 120 minutos, a redução foi de apenas 5,89%. 

Como não houve redução na faixa do visível nem do UV, conclui-se que não 

houve redução expressiva da cor do efluente, nem remoção de compostos 

aromáticos, o que novamente indica a necessidade de processos complementares 

mais efetivos na degradação desses compostos.    

 
5.4 Permeabilidade Hidráulica 
 

Avaliou-se a eficiência do procedimento de limpeza química da membrana 

verificando a recuperação da capacidade filtrante da mesma. De acordo com diversos 

autores (AMARAL et. al., 2013; MAARTENS et. al., 2002; MUTAMIM et. al., 2013; 

STREIT, 2011; YOU et. al., 2008) a limpeza química das membranas é uma das 

principais técnicas que evitam a colmatação das mesmas, devendo ser realizada 

periodicamente. 

Para avaliar a limpeza química das membranas, calculou-se a permeabilidade 

hidráulica (Lp) das mesmas antes de cada ensaio e após a limpeza química. 

 Os resultados obtidos são apresentados na tabela 17: 
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Tabela 17 – Permeabilidade hidráulica (L m² h-1 bar) da membrana antes e após a limpeza química 

Média e desvio padrão da Lp 
antes do ensaio 

Média e desvio padrão da 
Lp após a limpeza química 

t P 

101,247a ± 16,75 100,255a ± 16,88 0,0573 0,9595 

Legenda: Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si 
  

Com base nos resultados apresentados na tabela 17, conclui-se que a 

limpeza química foi eficiente, sendo capaz de recuperar a permeabilidade hidráulica 

da membrana, uma vez que não houve diferença estatística entre as permeabilidades 

antes de cada ensaio e após as limpezas (p>0,05).    

 Segundo JUDD (2006) existem dois tipos de limpeza química: limpeza de 

manutenção e limpeza de recuperação. A limpeza de manutenção é realizada in situ 

com o intuito de manter a permeabilidade hidráulica da membrana. Já a limpeza de 

recuperação é conduzida ex situ em um tanque de drenagem, onde há a imersão da 

membrana na solução de limpeza, e é realizada apenas quando a filtração não é mais 

sustentável.          

 Como a limpeza química de manutenção foi suficiente para recuperar a 

permeabilidade hidráulica da membrana, não foi necessária a realização da limpeza 

química de recuperação. 

 
5.5 Otimização do processo de fotocatálise heterogênea 
 

Com o intuito de avaliar os principais fatores que podem afetar o desempenho 

do tratamento fotocatalítico, realizou-se um planejamento fatorial 2² com ponto central. 

 Na tabela 18 são apresentados os fatores cujas influências no rendimento da 

reação foram analisadas e a variável resposta (redução de DQO) obtida em cada 

ensaio.          

 Nesta pesquisa optou-se por variar o pH do efluente e a concentração de 

dióxido de titânio. O pH do efluente é um dos parâmetros mais importantes a ser 

avaliado uma vez que ele modula a carga do catalisador e consequentemente afeta 

tanto a adsorção de poluentes como a agregação de partículas. (RODRIGUES et. al., 

2008).           

 Avaliar a concentração de TiO2 também é de extrema importância no processo, 

pois segundo KUMAR et. al. (2011) a taxa da degradação fotocatalítica  é proporcional 

à concentração do catalisador, ou seja, quanto maior a concentração de TiO2, maior 

a degradação de compostos orgânicos, devido ao maior número de sítios ativos para 

geração de radicais disponíveis na superfície do catalisador, porém, não se deve 
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aumentar indiscriminadamente a concentração de TiO2 no sistema, pois há um limite 

para a dose de catalisador necessária para a foto-oxidação de um poluente particular, 

acima da qual a fotocatálise diminui porque o catalisador em excesso provoca 

dispersão de luz e redução da penetração de luz na mistura reacional. 

 
Tabela 18 – Planejamento fatorial 2² com ponto central da otimização do processo de 

degradação 

Fatores  Nível - Ponto 

Central 

Nível + 

[TiO2] g L-1  0,50 0,75 1,00 

pH  3 7 10 

Ensaio  Fatores Redução de DQO (%) 

 pH [TiO2] 

1  - - 38,2 ± 6,44 

2  - + 36,25 ± 6,44 

3  + - 24,9 ± 6,44 

4  + + 17,5 ± 6,44 

5  0 0 26,51 ± 6,44 

*O tempo de reação foi de 10 minutos 

 

A figura 26 mostra a representação geométrica dos resultados: 

 
Figura 26 – Representação geométrica do planejamento das condições experimentais 

 

 

Analisando os resultados obtidos, é possível observar que a melhor condição 

experimental é proporcionada pelo ensaio 1, em pH 3 e concentração de TiO2 0,50 g 

L-1.  
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Pelo gráfico de Pareto (figura 27) é possível verificar os efeitos de cada 

variável sobre o sistema, bem como o efeito da interação entre as variáveis.  Observa-

se que apenas o pH exerce efeito significativo estatisticamente (ultrapassa a linha 

vermelha, a qual corresponde ao nível de significância p), sendo que uma redução no 

seu valor proporciona uma melhora no rendimento do sistema.    

Figura 27 – Gráfico de Pareto 

 

  

Segundo RODRIGUES et. al. (2008) o melhor rendimento em pH 3 pode ser 

explicado pelo ponto de carga zero (pHpcz) do TiO2, ou seja, o pH no qual o óxido está 

sem carga. O TiO2 possui seu pHpcz= 6,25, sendo que em regiões de pH superiores 

ou inferiores a este, o catalisador está respectivamente com carga negativa e positiva, 

conforme esquematizado abaixo: 

 

Figura 28 – cargas do catalisador em pH superior e inferior ao pHpcz 

 

Fonte: Wang et. al. 1999 apud Rodrigues (2007) 

 

Sendo assim, em meios de pH mais baixos que o pHpcz, a superfície 

positivamente carregada promove uma adsorção mais eficiente entre Ti-OH2
+ e íons 
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hidróxido ou outros íons, moléculas com cargas residuais ou compostos orgânicos 

com densidade de cargas negativas geradas pelos pares isolados de um ou mais 

átomos de oxigênio. Assim, a adsorção de moléculas orgânicas na superfície do Ti-

OH2
+ possivelmente deve ocorrer nas regiões com maior densidade de carga 

eletrônica, localizadas principalmente sobre os átomos de oxigênio dos grupamentos 

das moléculas de poluentes (RODRIGUES et. al., 2008).    

 Mesmo sem exercer efeito significativo estatisticamente, a menor concentração 

de TiO2 também foi mais favorável ao sistema, o que pode ser justificado considerando 

que um excesso de partículas do catalisador no meio reacional reduz a penetração da 

radiação UV no sistema, diminuindo a eficiência do processo. 

A influência dos parâmetros também pode ser analisada pelo gráfico de 

contorno (figura 29), no qual é possível ver com clareza a região ótima para a remoção 

da DQO, representada pela cor vermelha mais escura, a qual demostra uma tendência 

aos valores mínimos de concentração de TiO2 e pH. 

 

Figura 29 – Gráfico de contorno da remoção de DQO em função da concentração de TiO2 e 

do pH 

 

* As cores no gráfico representam a % de remoção de DQO 

 

Os resultados foram equivalentes aos encontrados por Rodrigues (2007), que 

otimizou o pH e a concentração de TiO2 para a fotocatálise heterogênea no tratamento 

de efluente oriundo de uma indústria papeleira. A autora avaliou o pH em 3, 5, 7 e 10, 
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e observou a maior redução de Abs 254, Abs 280 e DQO em pH 3. Ao avaliar a 

concentração de TiO2 (variando em 0,25, 0,50 e 0,75 g L-1), a autora obteve os 

melhores resultados com [TiO2] igual a 0,50 e 0,75 g L-1, e optou por trabalhar na 

concentração de 0,50 g L-1.   

KUMAR et. al. (2011) também avaliaram a concentração de TiO2 na 

fotocatálise heterogênea para o tratamento de efluente papeleiro. Os autores 

avaliaram a remoção de DQO e cor em diferentes concentrações de catalisador, e 

alcançaram os melhores resultados para ambos os parâmetros em 0,5 e 0,75 g L-1 de 

catalisador.                  

  Sendo assim, considerando os resultados obtidos, deu-se continuidade à 

pesquisa nas condições ótimas de trabalho: pH 3 e concentração de TiO2 0,50 g L-1. 

 

5.6 Tratamento do efluente por fotocatálise heterogênea em escala de bancada 

 
O processo de fotocatálise heterogênea foi realizado utilizando-se um reator 

fotoquímico, apresentado na figura 30. A radiação ultravioleta foi proporcionada por 

uma lâmpada de vapor de mercúrio (sem o bulbo protetor) inserida na solução por 

meio de um bulbo de quartzo. A intensidade média da radiação foi da ordem de 63,3 

mW cm-2. 

Durante todos os ensaios houve adição de ar no meio, para o oxigênio atuar 

como um aceptor de elétrons, a fim de evitar a recombinação do par elétron lacuna e 

consequentemente aumentar a eficiência do sistema.    

 YASMINA et. al. (2014) compararam os sistemas UV/TiO2 e UV/TiO2/O2 e 

obtiveram resultados melhores com sistema na presença de oxigênio. Segundo os 

autores na presença de O2 há uma queda na concentração de poluentes muito mais 

rápida do que na ausência de O2, o que é justificado pela inibição da recombinação 

do par elétron lacuna e também pela formação de um maior número de radicais 

hidroxila. 
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Figura 30 – Reator fotoquímico 

 

Fonte: A autora 

Primeiramente fez-se uma avaliação do tempo ideal de reação, retirando-se 

alíquotas do efluente a cada 15 minutos de tratamento, durante 120 minutos.  

Verificando-se a redução da área espectral (figura 31), optou-se por dar 

continuidade aos ensaios com um tempo de 90 minutos de reação, visto que não 

houve diferença significativa entre os próximos pontos (105 e 120 minutos). 
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Figura 31 – Espectro UV-vis de absorção do efluente bruto e durante o tratamento fotocatalítico 
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 Nos processos fotoquímicos heterogêneos, outros fatores podem contribuir 

para a remoção do substrato de interesse (ZIOLLI; JARDIM, 1998), como por exemplo 

a adsorção na superfície do semicondutor. Assim, com o intuito de verificar a 

ocorrência ou não de adsorção no sistema, realizou-se um ensaio nas mesmas 

condições experimentais, porém na ausência de radiação UV.    

 Na figura 32 tem-se o espectro UV-vis de absorção do efluente durante o 

tratamento na ausência de radiação UV: 
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Figura 32 – Espectro UV-vis de absorção do efluente na ausência de radiação UV 
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 Como pode ser verificado, não houve redução da área espectral, indicando que 

não há adsorção na superfície do TiO2, e, portanto, a degradação dos compostos 

orgânicos presentes no efluente se dá por meio de reações radicalares que ocorrem 

somente na presença de radiação UV. Esse resultado é equivalente ao encontrado 

por Catalkaya e Kargi (2007). Os autores compararam a fotocatálise heterogênea na 

ausência e presença de luz e concluíram que a remoção de COT do efluente não 

ocorria por adsorção, e sim pelo processo de fotocatalítico.  

Após a determinação do tempo ideal de reação, seguiu-se com ensaios, 

realizados em triplicata, nas condições anteriormente otimizadas, verificando a 

remoção dos parâmetros já avaliados anteriormente no sistema de UF.  

   A figura 33 mostra a varredura de absorção espectral do efluente durante o 

tratamento fotocatalítico: 
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Figura 33 – Espectro UV-vis de absorção do efluente durante o tratamento por fotocatálise 

heterogênea
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Observa-se que o efluente possui um pico de absorção na região de 280 nm, 

sendo correspondente a compostos derivados da lignina. Nota-se que a cada alíquota 

retirada o pico diminui, sendo que ao fim dos 90 minutos o mesmo é praticamente 

inexistente.           

 Observa-se também, através da redução das absorbâncias na faixa do visível 

(400 – 750 nm) que grande parte da cor do efluente foi removida. Na faixa de UV 

também pode-se observar uma redução nas absorbâncias, indicando que houve 

remoção de compostos aromáticos do efluente.     

A elevada redução de absorbância em comprimentos de onda de 250 a 800 

nm sugere que os resíduos orgânicos remanescentes do tratamento fotocatalítico 

sejam, em grande parte, grupos de cadeia simples (absorventes em comprimento de 

onda abaixo de 230 nm), evidenciando que os compostos aromáticos, mesmo que 

não tenham sido totalmente mineralizados foram transformados em compostos mais 

simples e de menor toxicidade (RODRIGUES, 2007).    

 Calculou-se a porcentagem de redução da área espectral para os três ensaios, 

e obteve-se ao fim dos 90 minutos uma média de 95% de redução, indicando que o 

processo foi bastante eficiente na degradação dos compostos orgânicos presentes no 
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efluente.          

 VIANA et. al. (2008) compararam a degradação de diversos corantes por meio 

de diversos processos, dentre eles a fotólise e a fotocatálise heterogênea com TiO2. 

Os autores observaram que apenas com a fotólise não houve degradação significativa 

da mistura de corantes, uma vez que os espectros de absorção UV-vis foram 

praticamente coincidentes, mas após a fotocatálise foi possível observar, por meio dos 

espectros de absorção dos corantes, que houve degradação dos três corantes da 

mistura.         

 RODRIGUES (2007) avaliou os sistemas de coagulação/floculação e 

fotocatálise heterogênea com TiO2 no tratamento de efluente proveniente de indústria 

papeleira. A autora observou uma redução da área espectral do efluente muito maior 

após a fotocatálise, quando comparado com a coagulação/floculação. A autora 

também destaca que a absorbância remanescente (%) no efluente nos comprimentos 

de onda avaliados (500, 310, 280 e 254 nm) foi praticamente nula após a fotocatálise. 

A figura 34 mostra a remoção de cor do efluente no decorrer da reação. Pode-

se observar que o tratamento se mostrou bastante eficiente na redução deste 

parâmetro, removendo quase 70% da cor nos primeiros 15 minutos de reação. 
 

Figura 34 – Remoção de cor do efluente durante o tratamento 

 

Ao final dos 90 minutos de reação, obteve-se cerca de 94% de remoção da 

cor, indicando que o processo foi eficiente na degradação dos compostos orgânicos 

responsáveis pela cor do efluente, sendo em grande parte, derivados lignínicos, e 

taninos presentes no efluente.       
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 KUMAR et. al. (2011) estudaram a fotocatálise heterogênea com TiO2 no 

tratamento de efluente proveniente de indústria papeleira e avaliaram a remoção de 

cor e DQO do efluente. Após 4 horas de reação os autores obtiveram um resultado 

bastante semelhante ao encontrado neste estudo, alcançando 82% de remoção de 

cor do efluente.          

 GHALY et. al. (2007) avaliaram a remoção de cor e DQO de efluente contendo 

corantes por meio da fotocatálise heterogênea ativada por luz solar. As condições em 

experimentais foram otimizadas, sendo a concentração de TiO2 1 g L-1, pH= 5 e 

concentração de H2O2 1,5 mL L-1, e segundo os autores, sob essas condições foi 

possível alcançar 99,9% de remoção de cor do efluente.    

 Com relação à remoção de turbidez do efluente, a fotocatálise não se mostrou 

muito eficiente (figura 35), atingindo um máximo de 64% ao fim da reação. O valor 

relativamente alto de turbidez no efluente após o tratamento pode ser explicado 

considerando que as partículas do próprio catalisador proporcionam turbidez ao meio. 

Após cada ensaio as amostras foram submetidas a centrifugação durante 30 minutos, 

porém, na retirada das alíquotas necessárias para a análise de turbidez, ocorria um 

pequeno espalhamento das partículas na superfície, gerando turbidez na amostra. 

 Uma alternativa ao catalisador suspenso na solução é a imobilização do mesmo 

em algum tipo de suporte. Segundo FARIA (2011) o catalisador suspenso é mais 

eficiente que o imobilizado, devido a maior área superficial iluminada por unidade de 

volume do catalisador, porém, a principal desvantagem deste sistema está no fato de 

que após o tratamento o semicondutor deve ser separado da fase líquida, o que 

diminui sua viabilidade econômica, principalmente para aplicação em escala industrial. 
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Figura 35 –Remoção de turbidez ao longo da reação 

 

MACEDO (2009) avaliou o tratamento de água de produção de petróleo por 

meio de coagulação/floculação, filtração com membranas e fotocatálise heterogênea 

com TiO2 em suspensão na solução. A autora alcançou 99% de remoção de turbidez 

após a remoção do TiO2 do meio, e ressaltou a importância da inserção de uma etapa 

final para a remoção do TiO2 ao fim do processo. 

No que diz respeito à remoção de DQO, o sistema TiO2/UV/Ar mostrou-se 

bastante satisfatório, atingindo ao fim da reação aproximadamente 88% de remoção. 

A figura 36 ilustra a eficiência da remoção de DQO no decorrer da reação: 

 
Figura 36 – Remoção de DQO no decorrer da reação 
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Uma vez que a DQO é uma medida indireta da matéria orgânica presente no 

meio, uma redução satisfatória da DQO do efluente já é esperada em processos 

oxidativos, devido ao grande número de radicais hidroxila, extremamente reativos, 

gerados na reação.         

 RODRIGUES et. al. (2008) estudaram a aplicação da fotocatálise heterogênea 

com TiO2 no tratamento de efluente proveniente de uma indústria de papel e celulose. 

Os autores obtiveram 75% de remoção de DQO do efluente nas mesmas condições 

experimentais que foram utilizadas nesta pesquisa (pH=3 e [TiO2] 0,50 g L-1). 

 KUMAR et. al. (2011) estudaram a fotocatálise com TiO2 no tratamento de 

efluente oriundo de indústria papeleira. Os autores avaliaram o efeito da concentração 

do catalisador e do tempo de reação na remoção da DQO. Os melhores resultados 

foram obtidos na concentração de 0,75 g L-1 e ao fim de 8 horas de reação, chegando 

a um máximo de 54,5% de redução.    

A remoção de fenóis totais do efluente foi elevada, chegando a 

aproximadamente 73% ao fim da reação, como pode ser visto na figura 37: 
 

Figura 37 – Remoção de fenol do efluente no decorrer da reação 

 

Porém, mesmo com 73% de remoção de compostos fenólicos, a concentração 

dos mesmos no efluente ainda é bastante alta (4,5 mg L-1), uma vez que o limites para 

fenóis em efluentes é 0,5 mg L-1. Segundo BRITO e RANGEL (2008) está estabelecido 

que a presença destes compostos, em níveis de ppm afeta significativamente as 

propriedades organopléticas da água.       

 Segundo SHET e SHETTY (2006) compostos fenólicos são estáveis e 

permanecem no ambiente por bastante tempo, e devido a sua toxicidade e 
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características carcinogênicas são prejudiciais ao ecossistema aquático e à saúde da 

população.           

  De acordo com L’AMOUR et. al. (2008) compostos fenólicos e seus produtos 

de degradação são grandes poluentes aquáticos devido à sua alta toxicidade e 

solubilidade em água. De acordo com autores, a fotocatálise se provou uma técnica 

plausível na descontaminação de águas residuais, sendo atingida a mineralização 

completa dos compostos sob diferentes condições operacionais. Ainda, segundo 

BRITO e RANGEL (2008), sistemas catalíticos baseados em óxidos metálicos são 

eficazes na degradação de poluentes orgânicos em efluentes, incluindo os compostos 

fenólicos.          

 L’AMOUR et. al. (2008) estudaram a remoção de fenol em efluente de alta 

salinidade através dos processos de lodo ativado e fotocatálise heterogênea. Segundo 

os autores, após o tratamento da água residual somente pelo sistema de lodo ativado, 

a remoção de fenol chegou a um máximo de 86% após 24 horas de tratamento e 

quando o efluente foi tratado pela fotocatálise heterogênea (após o lodo ativado), a 

remoção de fenol chegou a 100% com apenas 45 minutos de tratamento. 

 SHET e SHETTY (2016) também estudaram a degradação de fenol por meio 

da fotocatálise heterogênea com luz solar. Os autores alcançaram cerca de 100% de 

degradação em 360 minutos de reação em condições de pH 3 e concentração do 

catalisador 10 g L-1.            

BOROSKI et. al. (2008) avaliaram a degradação de fenol e formaldeído por 

fotocatálise heterogênea com TiO2. Após 2 horas de reações, a degradação de fenol 

foi 100%, porém segundo os autores, o sistema só apresenta elevada eficiência para 

baixas concentrações de poluente (< 25 mg L-1). 

A redução nas absorbâncias 254 e 280 foi bastante significativa, chegando ao 

fim dos 90 minutos respectivamente 90,6 e 92,6%, o que indica que grande parte dos 

compostos aromáticos e derivados da lignina foram degradados. Pode-se observar 

nas figuras 38 e 39 a redução das Absorbâncias no decorrer da reação. 
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   Figura 38 – Redução da Abs 254    do efluente                   Figura 39 – Redução da Abs 280 do efluente 

         

 

RODRIGUES et. al. (2008) estudaram a fotocatálise heterogênea com TiO2 

no tratamento de efluente papeleiro. Os autores também avaliaram a redução das Abs 

254 e 280 em diferentes valores de pH (3, 5, 7 e 10) e diferentes concentrações de 

TiO2 (0,25, 0,50 e 0,75 g L-1) e alcançaram um máximo de 60% de remoção para 

ambas as Abs em pH 3 e [TiO2] 0,50 g L-1 utilizando o efluente bruto e 95% de redução 

nas mesmas condições experimentais, porém com efluente após a 

coagulação/floculação.         

 BARROS e NOZAKI (2002) avaliaram a remoção de poluentes de efluentes 

provenientes de indústrias de papel e celulose por coagulação/floculação e 

fotocatálise heterogênea. Na pesquisa foram avaliadas a remoção de DQO e a 

redução da Abs 280 em diferentes valores de pH e tempos de irradiação. Os autores 

alcançaram 100% de remoção de Abs 280 após 48 horas de irradiação em pH 5,8. 

 A remoção de sólidos totais e sólidos suspensos totais foi verificada apenas ao 

fim da reação. Obteve-se apenas 3,9% de remoção de ST e 29,5% de SST, indicando 

que o processo não se mostrou muito eficiente na remoção deste parâmetro.  

Com o intuito de verificar se a adição de um oxidante adicional seria benéfica 

ao sistema, realizou-se novos ensaios nas mesmas condições experimentais, com a 

adição de H2O2 (100 mg L-1).        

 Segundo RODRIGUES et. al. (2008), como o peróxido de hidrogênio é uma 

fonte adequada de geração de radicais hidroxila no meio reacional, a adição deste 

reagente ao sistema aumenta a eficiência da fotocatálise.    

 Os autores estudaram o tratamento de efluente oriundo de indústria papeleira 
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e avaliaram a remoção de DQO na ausência e na presença de peróxido. Sem adição 

de peróxido a remoção de DQO atingiu um máximo de 75%, e com peróxido, 81%.

 De acordo com VIANA et. al. (2008), a adição de H2O2 ao sistema busca um 

sinergismo que aumente a produção de radicais hidroxila e, consequentemente as 

taxas de degradação.         

 Os autores avaliaram a degradação de uma mistura de corantes (Acid blue 9, 

Acid yellow 23 e Acid red 18) por meio da fotocatálise com TiO2 na ausência e 

presença de H2O2. Segundo os autores, com sistema UV/TiO2/H2O2 as taxas de 

degradação dos corantes duplicaram e o descoramento da mistura triplicou quando 

comparado ao sistema UV/TiO2/Ar.       

 Na figura 40 pode-se verificar o espectro UV-vis de absorção do efluente, e a 

tabela 19 apresenta um resumo dos resultados obtidos, comparando os sistemas 

UV/TiO2/Ar e UV/TiO2/Ar/H2O2. 

Figura 40 – Espectro UV-vis de absorção do efluente durante o tratamento UV/TiO2/Ar/H2O2. 
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Tabela 19 – Comparação da remoção (%) dos parâmetros avaliados na presença e ausência de H2O2 

Parâmetros Remoção (%) 

UV/TiO2/Ar UV/TiO2/Ar/H2O2 

Área espectral 95,09 98,16 

Cor 94,36 97,16 

Turbidez 64,65 68,49 

DQO 87,7 97,85 

Fenois totais 72,8 89,63 

Abs 254 90,62 96,3 

Abs 280 92,61 97,07 

ST 3,93 1,11 

SST 29,5 23,59 

 

Conclui-se, portanto, que a adição de peróxido de hidrogênio aumenta a 

eficiência do sistema, uma vez que a remoção de todos os parâmetros (com exceção 

de ST e SST, que foi extremamente baixa em ambas as situações) foi superior no 

sistema UV/TiO2/Ar/H2O2, indicando que de fato, a presença de peróxido provoca uma 

maior geração de radicais hidroxila, favorecendo a degradação dos compostos 

orgânicos presentes no meio. 

 

5.7 Associação dos processos de UF e fotocatálise heterogênea no tratamento 

do efluente estudado 

 
A última etapa da pesquisa foi a avaliação da combinação dos processos de 

ultrafiltração e fotocatálise heterogênea no tratamento do efluente. Para tanto, 

realizaram-se os ensaios de UF novamente, nas condições operacionais 

anteriormente otimizadas, e o permeado da UF foi tratado pelo sistema 

UV/TiO2/Ar/H2O2, nas mesmas condições experimentais otimizadas.  

 Optou-se por avaliar a sequência ultrafiltração  fotocatálise heterogênea pois 

a ultrafiltração remove de forma eficiente os sólidos e a turbidez presente no efluente, 

facilitando a remoção de compostos recalcitrantes remanescentes no efluente pelo 

processo fotocatalítico aplicado em seguida. 

Na figura 41 pode-se ver a diferença no aspecto do efluente após os 

tratamentos, e nas figuras 42 a 47 é possível verificar um resumo dos resultados 

obtidos em cada processo estudado e na combinação dos mesmos. 
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Figura 41 – Aspecto do efluente antes e depois dos tratamentos realizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 42 – Comparação da remoção de cor do efluente           Figura 43 – Comparação da remoção de turbidez do efluente 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

       Figura 44 – Comparação da remoção de DQO do efluente       Figura 45 – Comparação da remoção de fenois do efluente 
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      Figura 46 – Comparação da remoção de Abs 254 do efluente      Figura 47 – Comparação da remoção de Abs 280 do efluente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizou-se um delineamento inteiramente casualisado (DIC) com o intuito de 

verificar se houve diferença estatística entre os tratamentos avaliados. Como houve 

diferença entre os tratamentos para todos os parâmetros avaliados, realizou-se o teste 

de Tukey para verificar qual média diferiu de qual. Os resultados obtidos encontram-

se na tabela 20: 

 
Tabela 20 – Resumo do teste de Tukey para a comparação dos tratamentos na remoção dos 

parâmetros avaliados 

Parâmetro 
avaliado 

% Remoção UF % Remoção 
Fotocatálise 

% Remoção UF + 
fotocatálise 

p 

Cor 35,83 b 97,16 a 98,17 a 3,24 . 10-9 

Turbidez 97,85 a 68,49 b 70,74 b 0,003938 

DQO 57,31 b 97,85 a 81,49 a 0,0025 

Fenol 42,50 b 89,63 a 85,31 a 0,000439 

Abs 254 23,38 b 96,3 a 97,5 a 4,163 . 10-9 

Abs 280 24,08 b 97,07 a 97,76 a 1,085 . 10-9 

Legenda: Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si 

Como pode ser visto na figura 40 e no gráfico 41 no que diz respeito à remoção 

de cor do efluente, nota-se que que não houve diferença entre a fotocatálise 

heterogênea e o sistema combinado, sendo que apenas a ultrafiltração proporcionou 

uma redução inferior, entretanto, a UF foi o processo mais eficiente na remoção de 

turbidez do efluente (figura 42), sendo que os outros sistemas novamente 

apresentaram resultados muito semelhantes, porém inferiores.   

 Esse resultado é compatível com o que se espera desses processos, uma vez 

que o diâmetro dos poros de membranas de UF varia em torno de 0,01 a 0,1 m, 
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sendo então capaz de reter substâncias de diâmetro superior, o que inclui sólidos 

suspensos, material coloidal (cujo diâmetro pode variar de 0,01 a 1m)  e compostos 

orgânicos de elevado peso molecular (diâmetro variando entre 0,01 a 0,1 m), 

responsáveis pela turbidez do efluente, porém, não sendo eficiente na remoção de 

sólidos dissolvidos (diâmetro <0,001 m) , responsáveis em grande parte, pela cor do 

efluente (BARREDO-DAMAS et. al., 2010; MAARTENS et. al., 2002; OLIVEIRA, 2010; 

YOU et. al., 2008).          

 Já o processo fotocatalítico foi capaz de remover praticamente toda a cor do 

efluente, indicando elevada eficiência na degradação das moléculas orgânicas 

responsáveis pela coloração do mesmo, sendo em grande parte, lignina e derivados, 

o que é justificado considerando a elevada reatividade dos radicais hidroxila e 

consequentemente elevada capacidade de mineralização de diversos compostos 

orgânicos (CATALKAYA e KARGI, 2007; MERAYO et. al., 2013; SENA et. al., 2009). 

 O sistema TiO2/UV/Ar/H2O2 apresentou a maior remoção de DQO do efluente, 

chegando a 97,85%, e de compostos fenólicos 89,63%, não diferindo, porém, do 

processo combinado. O sistema de UF foi capaz de remover com eficiência a porção 

de DQO particulada do efluente, permanecendo ainda, grande parte da DQO solúvel 

no meio, o que justifica a menor remoção de DQO atingida.    

 Por fim, comparando os resultados obtidos para as Abs 254 e 280, observa-se 

que a UF apresentou o pior desempenho, sendo que a fotocatálise e os processos 

combinados apresentaram resultados bastante semelhantes, indicando novamente, 

grande eficiência do processo oxidativo na degradação das moléculas orgânicas 

presentes, principalmente lignina e derivados e compostos aromáticos (HERMOSILLA 

et. al., 2012).         

 Considerando todos os resultados obtidos, conclui-se que não se justifica a 

aplicação dos processos combinados, uma vez que na remoção de nenhum 

parâmetro houve diferença significativa entre os processos combinados e o processo 

fotocatalítico, que por sua vez, foi o que se mostrou mais eficiente na remoção dos 

parâmetros (com exceção da turbidez).        

 Levando em consideração a implantação em escala industrial dos processos 

estudados, outros aspectos devem ser ponderados, principalmente o custo e as 

condições operacionais.         

 Pode-se considerar como as maiores limitações do processo fotocatalítico 
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atualmente a recuperação do catalisador ao fim do processo (quando são utilizados 

em suspensão), a necessidade de fontes artificiais de radiação e a dificuldade da 

penetração da radiação no meio da reação (BRITTO e RANGEL, 2008; KUNZ et. al., 

2002). Devido a esses inconvenientes, ainda existem dificuldades na implementação 

de sistemas contínuos em grande escala, sendo necessário ainda, muito estudo a fim 

de minimizar os problemas citados, como por exemplo, o desenvolvimento de 

catalisadores mais eficientes (dopagem), implementação de sistemas que operem 

com fotocatalisadores imobilizados, e a utilização da luz solar para ativação do 

catalisador.           

 Para o sistema de UF, é consenso na literatura (CHEW et. al., 2015; DAL-CIN 

et. al. 1996; GONDER et. al., 2011; MURÍC et. al., 2014; YOU et. al., 2008) que a 

maior limitação na sua aplicação é a colmatação das membranas, sendo necessário 

um estudo profundo das características do efluente industrial, das técnicas que 

auxiliam a minimizar a colmatação nas membranas, e também das etapas de 

tratamento utilizadas na indústria antes da filtração.       

 Entretanto, a tecnologia de filtração por membranas vem ganhando destaque 

cada vez mais no tratamento de águas residuárias (SALAHI et. al., 2010) e de acordo 

com DECANAL e BEAL (2010) são processos que colaboram para viabilizar a 

edificação de sistemas compactos de tratamento de efluentes, com a vantagem de 

produzir água de reuso de qualidade a um preço cada vez mais concorrente com os 

sistemas convencionais. 
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CONCLUSÃO 

A caracterização do efluente mostrou que mesmo após o tratamento biológico, 

este ainda possui coloração intensa, matéria orgânica e elevada concentração de 

compostos fenólicos, compostos aromáticos e derivados da lignina, indicando a 

necessidade da inserção de uma etapa de pós tratamento na ETE industrial. 

 Determinaram-se as melhores condições operacionais na unidade de UF, 

sendo que o Re2 (vazão de 96 L h-1) e a pressão de 1,5 bar se mostraram mais 

adequados para os experimentos. No que diz respeito à remoção dos parâmetros 

avaliados, a ultrafiltração se mostrou mais eficiente, sendo capaz de remover com 

eficiência a turbidez do efluente (97,30 % de remoção).     

 A análise da permeabilidade hidráulica da membrana indicou que, mesmo 

ocorrendo a queda do fluxo de permeado nos ensaios realizados, a limpeza química 

aplicada nas membranas foi suficiente para recuperação da permeabilidade, não 

sendo necessária uma limpeza de recuperação.      

 A otimização da fotocatálise heterogênea apontou que as melhores condições 

experimentais foram em pH 3 e concentração de TiO2 0,50 g L-1, sendo que a adição 

de peróxido de hidrogênio como oxidante auxiliar se mostrou bastante favorável ao 

sistema, alcançando um máximo de 97,16% de remoção de cor, 97,85% de remoção 

de DQO e 89,63% de remoção de compostos fenólicos.    

 Com o processo fotocatalítico, também se observou praticamente 100% de 

remoção das Abs 254 e Abs 280, bem como da área espectral do efluente, indicando 

elevada capacidade de degradação de compostos orgânicos.   

 Com base nas análises estatísticas e nos resultados obtidos para a remoção 

dos parâmetros avaliados, conclui-se que não há vantagem no uso combinado dos 

processos de UF e fotocatálise heterogênea no tratamento deste efluente, uma vez 

que, de modo geral, os resultados apresentados pela fotocatálise heterogênea foram 

superiores aos resultados obtidos com os dois processos combinados.  

 Levando em consideração todos os resultados obtidos nesta pesquisa, conclui-

se que a técnica de fotocatálise heterogênea é bastante promissora no tratamento de 

efluentes industriais, sendo interessante o estudo de outros parâmetros relevantes no 

processo, como o uso do catalisador imobilizado e a ativação do mesmo por luz solar, 

a fim de reduzir os custos operacionais e tornar o processo mais simples.  
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