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RESUMO  

A indústria de papel e celulose produz elevado volume de efluente de difícil tratamento. O tratamento biológico 

é o mais utilizado, devido a sua capacidade de remover grande parte dos contaminantes orgânicos. Para 

potencializar a biodegradação do efluente, inoculantes vem sendo utilizados em razão da sua carga de micro-

organismos e nutrientes. Este estudo tem como objetivo avaliar a capacidade do Componente E (CE), composto 

orgânico a base de rúmen bovino produzido por compostagem líquida, em estimular a biodegradabilidade do 

Efluente da Reciclagem de Papel (ERP) em reatores biológicos. Os resultados indicaram que ambos os reatores 

aeróbio e anaeróbio, inoculados com 5% de CE apresentaram maior remoção de DQO. Porém pode-se concluir 

que o reator aeróbio é a melhor opção para o tratamento do efluente em estudo. 

Palvaras-chave: Efluente da reciclagem de papel; Inóculo de rúmen bovino fermentado; Tratamento biológico. 

 

INTRODUÇÃO 

A indústria de papel e celulose gera vazões elevadas de efluente com ampla variedade 

de contaminantes orgânicos e inorgânicos, provenientes de taninas, ligninas, resinas, 

compostos de cloro, alta carga de matéria orgânica, carboidratos, além de apresentar forte 

coloração, alta toxicidade e baixa biodegradabilidade, sendo muitas vezes tóxico e de difícil 

tratamento (FONSECA et al., 2003; POKHREL e VIRARAGHAVAN, 2004; BUZZINI e 

PIRES, 2007; MARIA et al., 2014; ASHRAFI et al., 2015). 

O tratamento do efluente proveniente das indústrias de papel é desafiador, devido as 

diferenças de processamento de uma fábrica para outra, gerando efluentes com características 

dependentes da matéria-prima utilizada, processo produtivo, insumos, fonte de energia e 

produto final pretendido (POKHREL e VIRARAGHAVAN, 2004; ZWAIN et al., 2013; 

ASHRAFI et al., 2015).  

Atualmente a maioria das indústrias de papel utilizam processos biológicos para tratar 

seus efluentes, sendo o processo aeróbio o mais utilizado, em razão da facilidade de operação, 

resultados satisfatórios e custos relativamente baixos de investimento e operacionais, sendo 

que, dentre as tecnologias existentes, a de lodos ativados e lagoas de aeração são mais 

utilizadas (POKHREL AND VIRARAGHAVAN, 2004; ASHRAFI et al., 2015). 

 O presente estudo tem como objetivo avaliar a capacidade do CE em estimular a 

biodegradabilidade do ERP, mediante a inoculação de 5% do mesmo em reatores de batelada 

sequencial anaeróbios e aeróbios e posterior análise da eficiência de remoção da Demanda 

Química de Oxigênio (DQO). 
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METODOLOGIA 

Realizou-se o tratamento aeróbio e anaeróbio do ERP obtido na indústria Ramenzoni, 

localizada na cidade de Cordeirópolis/SP, em reatores com capacidade de 6 L. No início do 

tratamento utilizou-se como partida dos reatores, esterco bovino e lodo do tratamento 

biológico da indústria Ramenzoni, visando potencializar o início do tratamento e diminuir o 

tempo de formação da biomassa. Os reatores estão em atividade a 168 dias e sofrem descarga 

e recarga de efluente a cada 24 horas. Semanalmente é inoculado 5% do CE, composto 

orgânico a base de rúmen bovino, fornecido pela Microbiol Indústria e Comércio Ltda, 

localizada no município de Limeira/SP.  Após a finalização de uma batelada completa, onde o 

tempo de retenção hidráulica dos reatores aeróbios e anaeróbios são de 6 e 24 horas 

respectivamente, o tratamento do ERP está sendo avaliado mediante a comparação da 

eficiência de remoção da DQO, nos reatores aeróbios e anaeróbios com e sem adição de CE. 

  

RESULTADOS 

Os reatores foram avaliados mediante a comparação da eficiência de remoção da 

DQO, entretanto, outras análises como pH, alcalinidade, condutividade, sólidos totais 

dissolvidos e sólidos voláteis estão sendo analisadas. Foram calculadas as médias e desvio 

padrão da eficiência remoção da DQO das 15 bateladas analisadas até o presente momento 

(Tabela 1). 

Tabela 1 – Resultados médios da eficiência de remoção da DQO (%) média e desvio padrão das 15 bateladas 

analisadas 

Reator           Média        Desvio Padrão 

1 40 24 

2 12 11 

3 66 18 

4 24 11 

Legenda: R1 – reator anaeróbio com adição de 5% de CE; R2 – reator anaeróbio sem adição de CE; R3 – reator aeróbio com adição de 5% 

de CE; R4 – reator aeróbio sem adição de CE. 

Os resultados indicam que o reator R3, que recebeu a inoculação de 5% de CE e 6 

horas de aeração, obteve melhor eficiência de remoção de DQO. Apesar de a média 

apresentar valor relativamente baixo de eficiência e um desvio padrão de ± 18, o reator 

apresentou picos altos de até 90% de remoção de DQO.  A adição de CE nos reatores aeróbios 

e anaeróbios, mostrou-se positiva, otimizando em aproximadamente 50% a remoção de DQO. 
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CONCLUSÕES  

 O tratamento aeróbio se mostrou mais eficiente na remoção da DQO do que o 

tratamento anaeróbio. A adição do CE em ambos os tratamentos aumentou a eficiência de 

remoção da DQO em aproximadamente 50% quando comparado aos reatores que não 

receberam o mesmo. Verificou-se grande variação no tratamento, em decorrência da 

variabilidade do efluente coletado na indústria, entretanto o tratamento aeróbio com adição de 

CE alcançou remoção de DQO de até 90%, comparado a remoção de até 46% no tratamento 

que não recebeu o CE, comprovando que a utilização do inoculo potencializa o tratamento.   
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