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0 Seminário de Meio Ambiente e

Indústrias de Processa promovido pela

APTCP apresentou novas tecnologias

para tratar fluentes e resíduos das

indústrias de celulose e papel em

adequação à Nova Lei Ambiental
Os avanços de processo para reduzir

os impactos ambientais apontam pura
a necessidade de desenvolvimento

sustentável automação e técnicas de

aproveitamento energético da Noinassa

LEGISLAÇÁO AMBffiNTAL
e novas tecnologias de tratamento de
resíduos de processo

Aovale Ambiental gerou polèmicaParac tinuarfiui

onando depois das novas regras rtnuitas empresa de
i diverso setores da economia tiveram de investir em

f

Patricia Capo

tecnologias para adequar processos e reduziras irrspac

tos ambientais Invesúiientos altos para adequar prn

scxc a t cas â cgislação que impôs multas altássimas parra

punir os po1uidores e o Ministério Público já acumula

processos judiciais para retirar do órgão a autonomia da

fscalização egundoo Mimoturde Justiça do Mínisté
rio PúblicoJCarlos Meloni SicolL

Depois de promulgada a Lei não é

fácil fazer grandes alterações A busca

de soluções para otimizar os processos

e o berwhmarking para melhorar a posi

ção da empresa em relação ã maneira de
tratamento ao meio ambiente são medi

das fumiamentais Primeiro porque neste

momento perder mercado para a con

corrência é prejuízo não tão fácil de re

cuperar E depois ficar apenas discutïn

do a Laei sem efetivamente implantar nada de concre

to sia remete para o mesmo fim a perda de mercado

Por entender que se deva extrair das ameaças

as oportunidades a ASTCP levou ã discussão as

novas tecnologias para soluções de tratamento

ambiental e as expeeriências bem sucedidas de em
presas como a Petrobrás 0 Seminário ele Meies Am

biente em Indústrias cie Processa ocorreu em São

Paulo de 18 a 20 de agosto e ceve a sua primeira

parte publicada na edição de novembro sendo tï

nalizadonesta edição

Ocorreram scïs apresentações no dia

19 totalizando 12 entre os dois dia Em

20 de agosto a A13TCP promoveu urna

visita técnica à Cia Suaano de Papel e

Celulose na qual os técnicos puderuii
conhecer a história e atualidades sobre a

empresa os resultados de seu Programa

de Controle Ambiental e as instalações de
contrate ambiental

42 1998



cor 11119 era

Talvez por ser um parâmetro menos exigido pelai
legislação ambiental e por acarretar custos e contro

les suplementares diz o revisor técnico da revista 0

Papel Luigi Pepe o processo de redução da cordas 1
águas devolvidas ao corpo receptor não é rriu ão evi
denciado nos debates sobre tratamento de efluentes

da indústria de celulose e papel No entanto atual

mente tem havido movimentação para que esta ca

racterística ganhe posição na lista de prioridades

especialmente no exterior em que a água devolvida

com remoção de cor melhoraria muito a estética do

receptor hídrico a confiança da comunidadenota

tamento realizado pela indústria e a imagem da in
dustria da celulose corno uni todo

0 cientista visitante do Laboratório de Celulose

ia e facilidade de uma eventual rciclageni do gás

residual póstratamento do efluente afirma Pepe

A viabilidade da aplicação dooofoi ressaltada

pelo fato de ser fácila produção in hxra partir de

ede haver equipamentos misturadores e dosadores

apropriados ao processo A coleta e reciclagem do gás

em excesso removido do efluente tratado também fo

ram indicadas como favoráveis ao se utilizar o ozônio

A discussão tem caráter científico e cobre todos

os aspectos de materiais e métodos comenta a influ

encia das diferentes dosagens de ambos os reagentes

e lista os aspectos mais e menos favoráveis de cada

teste Tuando aplicnos dois efluentes tomados

comocorpeNdeprova A caracterização inicial dos

efluentes resultantes das várias condições de trata

mento são detalhadas assim como a redução da cor

e Papel da Universidade Federal de Viçosa Hans E alteração do pH e onde também é quantificada a pre

Worster e o cientista pesquisador do Centro de sença de oxigénio dissolvido por ser esta uma pro

TecnoJogia da White Martins Gases Industriais príe influenciada favoravelmente pelo ozônio

Philippe Chariet colocaram o assunto para debaté
durante o seminário Segundo eles a remoção de cor Desenlmento sustentável

doetlueiiteda indústria decelulose é normalmente

muito pequena Seja porque a czar subsiste aos tra

tamentos tradicionais das lagoas de aeração e da di

gestão biológica e possivelmente por não haver ain

da um comprometimento forte o suficiente que in

duza à eoinplementação adicional da planta de

efluentes para remover cor

nPela importãncía recebida ultimamente os cie

listas acreditam que a redução da cor deverá se i i ii

por como uni parámciro básico ainda que não re

presente uma condição quimicamente crítica Uni

receptor que não seja manchado por efluente melho

ra a estética do corpo hídrico criando confiança na

comunidade quanto à eficácia dos tratamentos das

águas resi luáriws e melhorando consistentemente a

imagem tki indústria de celulose como um iodo
Wortere Charleit avaliaram os resultado obtidos

no tratamento do efluente mediante aplicação de ozô

nio e de peróxido de hidrogênio separadamente e em

seqüência de duas fábricas modernas Uma com pro
cesso de branqueamento ECF e deslignificação por

Q enquanto a outra tem o primeiro estágio de bran

queamento com dióxido de clorolcloro 0 estudo

acaba prívi legiando claramente o ozônio pela eficiên

Eduardo Borges
Barecilos

Não hãcoui negarque aevolução da conscientiz

ambiental associada a padrões legislativos cada vez

mais rígidos está delenuinando profundas altertrr s

nas farinas de produção dos bens de cons frisou

oespecidistade meio ambiente e águas da Votorantini

Celulose e Papel Luiz Antonio Eduardo Borges

Bamellos Para ele aquambiental vamente

está indicando qual aemsc cus produtos que terio

condições de atender às necessidades da demanda e

sobreviverem um áriocada vez mais competitivo

Para estar inserida nesse novo modelo Barcellos

disse que a VCPLuiz Antonio vem realizando ao

longo de dez anos ações concretas de comprometi

mento com a qualidade e seus produtos e sobretu
do com respeito ao meio ambiente A sustenta

bilidade da indústria do papel e da celulose está fun
damentada em um meio ambiente saudável

Mas Barcellos acrescenta que a questão ambiental

precisa de um redirecionamento na forma de tratai la

Pela multidisciplinaridade da problemática ambiental

e necessária avaliação técnica de impactos negativos

ao meio ambiente o especialista da VCJ sobre o as

sunto diz que o conteúdo da Lei é limitado quanto às

penalizações emjulgarnentos de infrações ambientais
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A Votorantïm Caluiose e Papel de Luiz Anto

nio SP direcionou maciços investimentos ao

controle ambiental Entre eles destacamse

recuperação da várzea do Jenipapo

estação cie tratamento de efluentes em proces

so de lodo ativada duplo estágio cora eficiéanc a

cie remoção de carga orgãnica superior a 90

monitoramentos constantes das qualidades

dos recursos hidrïcos e do ar

gestão de resíduos sólidos englobando pro

grama de seletividade do lixo

implantação de moderno sistema de trata

mento de gases

programa Uder Ambiental treinamento e

capacitação técnica de profissionais das diver

sas áreas da empresa para atuar no controle

de variáveis do processo que possam causar

impactos negativas ao meio ambiente

processo de fabricação de celulose isenta de

cloro elementar ECF

tecnologia de fabricação de papel alcalino

Aproveltamento energético

A iabilidade dei aguapé ccsnto eietrtenttçiepoluído

de águas e a validação deste processo vem sendo deba

tida há tempos considerando algumas limitações Po

rém aAnaçáo da biomassa resultante da naultipuea

ção do aguapé é vista como um impasse C despejo de

água é mais limpo mas também permanece uma gran

de massa vegetal para manejar

Em vista disso o estudo elaborado por Márcio

Amaral de Oliveira professor titular de física geral e

experimental do departamento de ciências exatas e

tecnológicas da Universidade Salgado de Oliveira e

por Roberto Guimarães Pereira professor titular do

departamento de engenharia mecânica da Universida

de Federal Flunúnense propõe uma possível solução

para a questão da biomassa do aguapé

Não em indústrias de porte de celulose e papel atas

a solução é mais adequada aos empreendimentos me

nores com espaço para a secagem e necessidade de

combustível para geração de vapor Os mecanismos

de despoluição são quatro entre eles ação filtrante efe
tuada pelas raizes em forma de cabeleira retendo o

material particulado em suspensa a absorção corri as

i

Márcio Amaral de

oliveira

raízes do aguapé absorvendo metais pesados e

organoclorados a oxigenação com a parte aérea do

aguapé transferindo oxigênio para o corpo hídrico e a

ação bioquímica pela promoção de ação bacteriana que

fax a digestão biológica de compostos orgãnicos baixan
do demandas de DBO e de DQO

Contudo ainda resta o fato que a destinação do

grande volume de biomassa com altíssimo teor de

umidade resultando na multiplicação do aguapé de

monstrasecomo problema igualmente sério Para so

lucionar esta questão os autores propõem a desidrata

ção e aproveitamento energético da biomassa do

aguapé Q procedimento para este resultado é detalha

do no trabalho com a apresentação de desenhos de

secadores solares de fácil construção e a caracteriza

ção cia biomassa resultante como combustível

As determinações obedeceram métodos oficiais e a

c arasteriiaçãodiscrimina a composição da biomassa e o

seu poder calorífico por meio de um trabalho feito no

Instituto Nacional de Tecnologia 0 estudo sobre o pro

cesso do aguapé desidratado por exposição solar como

combustível para r geração de vapor comprovou ser o
n ítodo viável técnico ecmônúco e ambientalmente

Normais

A si rie ISO 14000 abordada a partir da experiên

ciai ele sua implementação na Petrobrás foi relatada

pela engenheiro químico Sérgio Pinto Amaral da su

perintendência de meio ambiente qualidade e segu

rançci industrial Susema

Emjaneiro de 1996 a Petrob6 instituiu sua política

de meio ambiente e segurança industrial composta de

dez princípios e diretrizes com um Programa Corporativo

de Auditoria de Meio Ambiente e Segurança Industrial

Este que vem sendo praticado desde o inicio tem uma

lista de verificação baseada na Norma de Sistema de

Gestão Ambiental ISO 14001 e no guia BS 8800 de Sis

temas de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional

A Petrobrás vem participando das atividades da

Associação Brasileira de Normas TécnicasGana para

acompanhamento brasileiro do desenvolvimento da sé
rie de Normas ISO 14000 desde setembro de 1994

lembrou Amaral Gois profissionais da companhia re

presentam o Brasil nas discussões dai ISO TC207 prin

cipalmente nas áreas de sistemas de gestão ambiental
Z
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avaliação de desempenho ambiental rotulagem ambien 0
tal e análise do cicio de vida de produtos

0 comprometimento dos gerentes e funcionários em

a ISO 14000 foi buscado a partir de palestras de esp

tas sobre o tema para os diferentes segmentos serviços e

órgãos operacionais Um grupo de trabalho
multidepartamerítal foi criado com a participação de mem

bros de diversas áreas para definir os órgãos operacionais
a serem certificados com base na Norma de Sistema de

Gestão Ambiental SGA ISO 14X71

Dentre os critérios de priorização de unidades Amaral

apontou fatores como potencial de exportação de produ

tos estar em processo de certificação pela ISO 9000

visibilidade externalimagem da companhia adequação

da unidade às leis ambientais comprometimento

ambiental e requisitos de clientes e de outros interessa

dos 0 SGA foi então implementado em quatro unida

des operacionais a partir de um programapiloto Entre

elas uma região de Exploração ProduçãoEPum

terminal de petróleo uma refinaria e uma centrai de pio

dutos de aviação da BR

A recomendação para obter a certificação com base

na ISO 14001 e simultaneamente a declaração de aten

dimento ao guia BS 8800 de segurança e saúde ocorreu

emjaneiro deste ano à Região deEPdaAnía Ela

Foi concedida pelo Bureau Veritas Quality International

BVQl e o processo durou 12 meses tendo envolvido

W funcionários e2300 contratados Segundo Amara

o custo de implementação foi de cerca de US 340 mil
incluindo dois contratos

Tratamento de efluentes

0 tratamento de efluentes jã pode ser feito por Esta

ção de Tratamento de Efluentes automatizada 0

método CCEOX é o prímeiraque vísItimbwa

automatização de uma ETE devido até então à ausência

de tecnologia para detecção de um parâmetro de interface

entre as características biolôgícse processadores ele

trônicosou computa dores oconsultorde meio

ambiente da Air Products Gases Industriais Lida

Ronaldo Leite Almeida Jr Ao lado de Júlio Alberto

Guiger Pinto também consultor de meio ambiente
Almeida Jr desenvolveu um trabalho técnico sobre o

aumento de rendimento controle automatização dees

tações de tratamento de efluente biológico pelo método

da taxa de respiração de oxigênio CCEOX

Como em qualquer lodo ativado ou lagoa aerada o

tratamento do efluente continua sendo pelo método bio

lógico aerõbico apenas com a diferença do sistema

automatizado Pelo método CCEOX é possível identi

ficar automaticamente a saúde da ETE conforme

Almeida Jr e o monitoramento ocorre por aparelhos

de freqúência respiratória batimento cardíaco e veloci

Ronaldo Leite Almeida Ir
dade do metabolismo São detectados carga orgânica

de entrada rendimento da ETE possível toxicidade ou

ambiente impróprio ao microrganismos e são determi

nadas e executadas manobras operacionais dosagem de

oxigénio puro quando necessário Tudo é feito em tem

po real e automatizado

I

Mas qual seriam as vantagens do CCEOX

Almeida Jr responde que no sistema convencional

as anãlíses são muitas e demoradas Podem chegar a
até cinco dias Ao se obter os resultados estes são do

passado da ETE e caso por exemplo ocorra a entra

da de efluente tóxico este somente serã detectado pela

queda de rendimento em função de mortalidade de

bactéria Com o CCEOX o problema é diagnostica

do a te riipo sem que a ETE sofra grande prejuízo

0 mesmo ocorre com sobrecargas ou subeargas

diz A Inicída Jr ou deficiência em aparei de aeração

ou dissolução de ox igênio puro também identificadas

pelo método para o procedimento de imediata mano

bra Para controlar a ETE por meio da CCEOX basta

um parâocoeficiente de consumo específico de

oxigénio Em contrapartida pelo método convencio

nal é necessário vários parâmetros como DBO DQO
OD SSV temperatura pH FIM exames microscópi

cos de microrganismos testes do lodo como o atual

sludge quality etc E ainda assim é impossível

automatizar algum controle ou manobra

Comparando o CCEOX aos respirõtnebm equipa

mentos que apesar de serem instalados cmIine bombei

am amostra do licor misto para um pequeno reator e ana

lisam o consumo de oxigénio Neste procedimento são

perdidas características importantes conforme Almeida

Jr para garantir a correta análise e controle da ETE Por

exemplo é necessário bombearjunto corri o licor o lodo

proveniente da tubulação de retomo de lodo que causa

perda quantitativa e qualitativa da análise pois o todo do

retomo não está na mesma condição cinética biológica
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ou ambiental do licor misto Há perda da possibilidade

de se determinar qual o estagio cinético do metabolismo

do microrganismo em função da impossibilidade de se

manter no respirômetro a mesma concentração de massa

de microrganismos do tanque de aeração

Além das desvantagens apontadas Almeida Jr disse

que o equipamento que acra o respirômetro não é o me

mo do tanque de acração Por isto infonriações importan

tes são perdidas como apeffinnance do equipamento de musvanHaandel

acração e o regime hidráulico ou turbulência para manu

tenção do floco biológico em suspensão 0 respirômetro

limitasea acusar a presença ou não de toxicidade Ainda

assim de maneiranãoconclusiva pois não há como dife

renciar por exemplo uma queda na respiração dos mi

crorganismos por queda na carga orgânica de entrada ou

toxicidade efetiva 0 CCEOX também permite otimizar

a ETEc acustos reduzidos em relação a outros mét
conforme demonstrou AlmeidaJr

Para implantar o CCEOX o investimento neces

sário varia com a escala do tratamento diz Almeida

Jr mas pode ser estimado entre US 10 mil e USS 50

mil Em relação aos custos operacionais basicamente

o custo é mantido segundo ele unia vez que o custo
advindo do uso de oxigénio é abatido pela redução dê

freqüência de análises e mãodeobra

nnmpbnNhla

Este trabalho apresenta um dispositiva para monitorar

continuamente a TCO taxa de consumo de oxigénio no

lodo ativado do filtro biológico e com isto o nível da

atividade bacteriana torna perceptível qualquer anorma

lidade que surja Um trabalho com consistência e funda

mentação estritamente técnicas que oferece informação

de interesse relevante paraowtor avaliou o revisor téc

nico da revista 0 Papel Luigi Pepe Os expositores fo

ram Adrianus van Haandel professor do curso de pós

graduação de engenharia sanitária e ambiental da Uni

versidade Federal da Paraiba UFPB e Sebastian Yuri

Cavalcanti Catunda doutorando do departamento de en

genharia elétrica da UFPB
A necessidade de desenvolver um método de

monitoramento inovador esta em solucionar certos proble

mas Porexemplo o desempenho do filtro biológico numa

estação de tratamento de efluentes industriais depende evi

dentemente da atividade da sua flora bacteriana Esta por

sua vez é bastante sensível a mudanças de estado em par

ticular a surtos de descargas tóxicas que possam danificá

Ia Pode resultar daíafumam os palestrantes a necessida

de de amplos períodos de tempo para urna completa recu

peração da Hora períodos durante o quais a qualidade do

tratamento pode ficar seriamente comprometida

Por outro lado o controle da variabilidade de quali

dade do caudal líquido encaminhado i estação de

efluentes é em geral difícil assim corno pode ser inevi

tável que descargas tóxicas atinjam os microrganismos

do lodo ativado do filtro biológico Para fazer frente a tais

situações seria certamente de muito interesse a disponi

bilidade de um monitoramento capaz de informar prati

camente de imediato eventuais alterações no grau de de

sempenho da colônia bacteriana

0 método apresentado para a medição contínua da

Taxa de Consumo de Oxigênio TCO também indi

cado como respirometría consiste em um

parâmetro mais adequado para avaliar a atividade da

flora bacteriana presente no sistema de um tratamento

acróbio por ser runção do consumo do momento de

oxigénio pela própria colônia

A particularidade reside no fato de uma unidade

do respirômetro desenvolvido pela UFPB estar em

funcionamento com pleno sucesso na Cetrel Central

de Tratamento de Efluentes Líquidos do pólo

petroquímico de Camaçari na Bahia É uma estação
central que trata os efluentes de 50 empresas do Pólo

com vazão final de aproximadamente 120 mil mldia

e carga orgânica de 300 tDQOdia

0 respirómetro foi instalado especificamente para

a detecção de cargas tóxicas finalidade lógica quando

considerada a natureza do centro em que opera 0 de

sempenho do aparelho de Camaçari é comentado nos

seus aspectos básicos e são reproduzidos perfis gráfi

cos da variação das leituras da TCO da DQO e de

temperatura dos efluentes bruto e equalizado que bem

atestam a sua plena confiabilidade

Haandel e Catunda detalham o princípio de funcío

namento do respirômetro ilustrando com fluxogramas

e fazendo o registro das equações matemáticas pertí

nentes à medição dos consumos de oxigênio prosse

guindo para o caso de procedimentos de medição da

TCO em regimes de operação semicontinuo ou contí
nuo pois cada qual tem suas prúpilas vaníagensA
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