
63

REPORTAGEM INSTITUCIONAL ABTCP

Abril/April  2018 - Revista O Papel

1.º Workshop ABTCP de Águas e Efluentes

Por Thais Santi
Especial para O Papel

Atualmente, um dos principais problemas enfrentados pelas 
plantas está relacionado ao manuseio do lodo e à preocupação 
com o emprego de tecnologias alternativas de maior eficiência, 

conforme levantamento entre os participantes do 1.º Workshop ABTCP 
de Águas e Efluentes. O evento foi realizado na sede da Associação, em 
São Paulo, no dia 28 de março último e contou com apresentações de 
especialistas no tema sobre tratamento de efluentes nas empresas de 
celulose e papel. 

Luciano Rios Fonseca, engenheiro químico da empresa Eagle-Eye, 
apontou várias etapas de importante relevância para contribuir na re-
dução da geração de lodo/resíduos e no tratamento físico-químico des-
ses efluentes. “A começar pela definição dos Parâmetros de Controles 
de Processo e de Descarte, entre outros, são eles que irão auxiliar na 
condução de uma análise para identificar como tratar esse efluente e a 
geração de lodo esperada”, pontuou Fonseca. 

A análise da situação atual deve avaliar desde a entrada do efluente 
com dados da vazão de entrada, dosagens do neutralizante, do coagulan-
te e do polímero, como o controle do pH, geração de lodo relação DQO/
DBO (Demanda Química e Bioquímica de Oxigênio), SS (Sólidos Suspen-
sos) e ST (Sólidos Totais), entre outros. “Vale dizer que nada disso tem 
valor se não houver conhecimento da mão de obra que está à frente da 
operação e potencial para execução da atividade, além de contar com 
equipamentos calibrados e certificados para garantir medições acuradas. 
A repetibilidade e reprodutibilidade são fundamentais e trarão dados es-
tatísticos para melhor entendimento de todo o processo”, disse o enge-
nheiro da Eagle-Eye – Produtos Químicos e Não Químicos.

Fonseca também indicou as diferenças entre as bases químicas para os 
ácidos (coagulantes) e alcalinos (neutralizantes), passando inclusive por 
processos oxidativos avançados, realizados com cloro, peróxidos, fenton 
e foto-fenton. “Alguns coagulantes alcalinos, quando comparados à soda 
e à cal, apresentam uma performance mais adequada para atingir o re-

sultado esperado nas etapas posteriores, contribuindo para a redução do 
lodo, além de gerar outras vantagens, como reação mais rápida, opera-
cionalidade facilitada, maior coagulação e reúso do efluente”, pontuou. 

Já com relação ao tratamento do lodo posteriormente, Fonseca apon-
ta a bioredução, com até 50% na redução de umidade e geração de 
energia. “Logo, como alternativas que se demonstram economica e am-
bientalmente atrativas, devemos pensar a destinação final do resíduo, 
iniciando-se na prevenção, ou seja, quanto menos resíduo gerarmos, 
melhor será para o processo. Em seguida, trabalhar a sua redução, dimi-
nuindo a demanda por matéria-prima e, depois, atuar no reúso, maximi-
zando a vida útil dos materiais”, enfatizou o engenheiro da Eagle-Eye.

O tratamento anaeróbio de efluentes na indústria de papel é uma 
dessas alternativas tecnológicas que têm sido cada vez mais explora-
das. Para Claudio Mudado Silva, responsável pelo Laboratório de Celu-
lose e Papel do Departamento de Engenharia Florestal da Universida-
de Federal de Viçosa (UFV), os processos anaeróbios têm se mostrado 
vantajosos no tratamento secundário. Ele defende que, por não existir 
a necessidade de aeração, o custo de implantação do sistema é menor. 
Além disso, existe uma menor produção de lodo e, consequentemente, 
um menor custo de operação. O metabolismo na digestão anaeróbia 
ocorre no reator, onde cada microrganismo desempenha sua função 
para uma alta conversão biológica. “Nesse caso, na primeira etapa, as 
bactérias acidogênicas são responsáveis pela hidrólise de compostos 
orgânicos complexos e formação de ácidos orgânicos (AGV); as bacté-
rias acetogênicas são responsáveis pela degradação dos ácidos orgâ-
nicos e formação de hidrogênio, gás carbônico e acetato e as arqueas 
metanogênicas são responsáveis pela formação de metano, a partir do 
hidrogênio, gás carbônico e acetato”, explicou Silva.

Como resultado desse processo, diferentemente dos demais, Sil-
va disse ser possível a produção de biogás, recuperando-se energia 
desprendida no processo. Mais conhecido como sistema de alta taxa 
(Upflow Anaerobic Sludge Blanket ou “UASB”), o método envolve altos 
tempos de retenção de sólidos e baixos tempos de detenção hidráulica 
e com crescimento disperso (lodo granular). “Trata-se de uma tendên-
cia, uma vez que também permite a redução do lodo entre 5% a 15%. 
Com isso, reduz-se volume, transporte e, ainda, os custos relacionados. 
O primeiro site com digestão anaeróbia de lodo em operação hoje se 
encontra em uma planta de polpa kraft na Finlândia”, comentou. 

Já as lagoas anaeróbias possuem baixo custo e não têm equipamen-
tos mecânicos, com operação e manutenção simples, conforme Silva. 
Ao mesmo tempo, têm elevado requisito de área. Entre outras desvan-
tagens, o especialista da UFV listou uma menor eficiência na remoção 
de matéria orgânica quando comparada às demais alternativas, uma 
maior sensibilidade a cargas tóxicas e de choque, um maior tempo de 

Evento realizado na sede da Associação, em São Paulo, no final de março último, 
discutiu os principais desafios e alternativas para os processos hídricos das fábricas 

Evento recebeu profissionais e especialistas da área de tratamento de águas das 
principais fábricas do setor de papel e celulose que puderam atualizar seus 
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recuperação do reator, em casos de desequilíbrio operacional, certa ins-
tabilidade operacional com possibilidade de geração de odores e con-
taminação por bactérias redutoras de sulfato. Silva destacou que há na 
UFV uma linha de pesquisa com foco na redução do tempo de hidrólise 
para melhorar a eficiência e os ganhos desse processo. 

O conceito Barreiras Ambientais para os processos de celulose e pa-
pel foi discutido e detalhado por Nei Lima, coordenador da Comissão 
Técnica de Meio Ambiente da ABTCP, responsável pela organização do 
workshop. Na oportunidade, ele comentou que uma das barreiras am-
bientais importante é a Estação de Tratamento de Efluentes e citou que 
as altas temperaturas dos efluentes brutos representam desperdício de 
energia. Outro aspecto citado, como risco para manutenção das Bar-
reiras Ambientais, é a falta de treinamento e correto monitoramento e 
decisão pelos graves desvios de efluentes para as Lagoas de Emergên-
cia existentes, hoje, dentro das plantas do setor de celulose e papel. As 
consequências envolvem elevação dos níveis de toxicidade e impacto 
também financeiro para medidas emergenciais. “Meio ambiente se faz 
durante o processo e não apenas na fase final. Não é normal em uma 
Estação de Tratamento de Efluente (ETE) seu efluente apresentar toxici-
dade aguda, mas tem sido algo recorrente”, alertou Lima. 

Enfrentando um cenário um pouco diferente, Marcio Caliari, gerente 
de Meio Ambiente da unidade Mucuri, da Suzano, falou sobre a otimi-
zação da ETE da empresa, por conta da pior seca já registrada na região 

em 2015, com uma vazão média do Rio Mucuri de 19 m3/s. A condição 
exigiu rigorosidade no uso e reúso da água e especialmente no contro-
le dos parâmetros de entrada da ETE, a partir de controles diários de 
variáveis do processo e parâmetros físico-químicos dos efluentes se-
toriais. “Reduzimos em aproximadamente 30% a carga de entrada da 
ETE”, acrescentou, Caliari. Na ocasião, como diferenciais no tratamento 
secundário, a empresa trouxe também sistemas alternativos, novos ae-
radores e adição de oxigênio puro no sistema. 

Em 2017 entrou em operação, na Unidade Mucuri, uma nova ETE, com 
torre de resfriamento e sistema secundário do tipo lodo ativado, compos-
to por tanque de aeração –  tecnologia Minimum Biosludge Production 
(MBP), seguido de decantador. “Essa nova ETE atua em paralelo com a ETE 
já existente na planta, proporcionando flexibilidade operacional, garantin-
do baixos níveis de lançamento de DBO e permitindo à empresa operar em 
possíveis cenários hídricos adversos”, explicou Marcio Caliari. 

Ele também falou sobre as demais ações relacionadas ao cenário 
hídrico do Rio Mucuri, sendo elas (a) A resolução da Agência Nacional 
de Águas que regulamenta o uso da água em períodos de baixa vazão, 
(b) A aquisição, pela Suzano, da usina hidrelétrica PCH Mucuri, e, (c) O 
projeto nascentes, iniciativa da Suzano que visa a recuperação de apro-
ximadamente 500 nascentes por ano nas cabeceiras do Rio Mucuri. 
“O Projeto Nascentes vai deixar um legado para as futuras gerações”, 
completou Caliari.                   n
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1.º Workshop de Águas e Efluentes foi gratuito para associados da ABTCP, que forneceu certificado de participação e material das apresentações aos participantes


