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RESUMO 

 

 

 

A escassez de recursos hídricos vem aumentando cada dia mais, assim o 

tratamento de efluentes tem sido considerado em projetos de Parques 

Industriais com o objeto de reaproveitamento deste recurso. Ao projetar uma 

estação de tratamento de efluentes, também são dimensionados seus 

resíduos, custos e o quanto será eficiente para o processo. O presente trabalho 

visa estudar a redução na porcentagem de umidade de carvão ativo em pó, 

resíduo este proveniente do tratamento de efluentes que posteriormente será 

incinerado. Foi realizado um estudo entre a variação de pressão no filtro e o 

volume de filtrado e confirmado que através de uma permutação nas torneiras 

para filtração é possível obter uma maior redução da umidade e 

consequentemente do custo com incineração. Além disso, foi realizada também 

uma Análise por Campo de Risco, propondo melhorias para o processo o que 

gerou maior rendimento do tratamento, segurança ao colaborador e ao 

processo.  

 
Palavras-Chave: Efluentes; Filtro Prensa; Tratamento; Análise de Risco 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

The scarcity of water resources is increasing every day, so the treatment of 

effluents has been considered in Industrial Park projects with the purpose of 

reuse this resource. When designing an effluent treatment plant, its waste, 

costs and how efficient it is for the process are also dimensioned. The present 

study aims to study a reduction in the percentage of moisture of active coal in 

powder, waste that comes from the treatment of effluents that will be 

incinerated. A study was carried out comparing the variation of pressure inside 

the filter and the volume of filtrate and confirmed that through a permutation in 

the taps for the filtration is possible to reduce humidity and consequently to 

reduce the cost with incineration. In addition, a Risk Field Analysis was also 

done, proposing improvements to the process to generate a greater treatment 

and increase employee and process safety. 
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CAPÍTULO 1 

1.1 Introdução 

A escassez e deterioração dos recursos hídricos vêm exigindo uma 

mudança de atitude das autoridades e da sociedade em relação ao uso da 

água, principalmente em áreas mais densamente ocupadas. Dessa forma, 

começou-se a ter uma maior preocupação pelo desenvolvimento de 

tecnologias e processos industriais que utilizem a água de maneira mais 

eficiente. Uma das formas encontrada pelas empresas para um uso mais 

consciente dos recursos hídricos foi o tratamento de seus efluentes visando 

sua reutilização (COSTA, 2010). 

No Brasil, apenas no começo da década de oitenta que as pequenas e 

médias empresas começaram a ter acesso às tecnologias de tratamento de 

efluentes industriais. Impulsionadas pelo aumento da atuação dos órgãos 

ambientais, e posteriormente pelo surgimento de uma consciência ecológica e 

pela necessidade de adequação às normas ISO (sigla em inglês 

para Organização Internacional de Normalização), as empresas começaram a 

instalar as suas estações de tratamento de efluentes industriais, de forma que 

atualmente todas as empresas estão cientes da necessidade de produzir sem 

agredir o meio ambiente (ROBERTI JÚNIOR, 2005). 

Em um primeiro momento, é possível imaginar serem simples os 

procedimentos e atividades de controle de cada tipo de efluente na indústria. 

Todavia, as diferentes composições físicas, químicas e biológicas, as variações 

de volumes gerados em relação ao tempo de duração do processo produtivo, a 

potencialidade de toxicidade e os diversos pontos de geração na mesma 

unidade de processamento recomendam que os efluentes sejam 

caracterizados, quantificados e tratados e/ou acondicionados, adequadamente, 

antes da disposição final no meio ambiente (CIMM, 2017). 

Os processos de tratamento a serem adotados, as suas formas 

construtivas e os materiais a serem empregados são considerados a partir dos 

seguintes fatores: a legislação ambiental regional; o clima; a cultura local; os 

custos de investimento; os custos operacionais; a quantidade e a qualidade do 
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lodo gerado na ETEI - estação de tratamento de efluentes industriais; a 

qualidade do efluente tratado; a segurança operacional relativa aos 

vazamentos de produtos químicos utilizados e/ou de efluentes; explosões; 

geração de odor; a interação com a vizinhança; confiabilidade para 

atendimento à legislação ambiental e possibilidade de reuso dos efluentes 

tratados (GIORDANO,1999).  

Os principais equipamentos utilizados em um sistema de tratamento 

físico-químico de efluentes industriais e que comumente estão presentes nas 

estações de tratamento são: bombas pneumáticas, separador de óleo tipo 

coalescente, reator de tratamento, decantador lamelar, filtros de polimento e 

filtros prensa (ROBERTI JÚNIOR, 2005). 

Amplamente utilizado, o filtro prensa é constituído por uma série de 

placas verticais e opera em regime de batelada. O tecido filtrante é assentado 

sobre as duas faces de cada placa e a superfície dessas placas contém 

ranhuras que permitem o escoamento do filtrado. A medida que as tortas de 

lodo se formam, a pressão de alimentação vai aumentando até que é 

necessário parar a alimentação e iniciar a operação de descarga destas tortas, 

separando as placas e retirando o material retido (LAMPOGLIA et al., 1947). 

Muitas vezes, o único destino para esta torta é incineração, um recurso 

caro e que deve ser usado somente em casos em que não há outra 

possibilidade de tratamento. Ou seja, o tratamento de efluentes pode passar 

por algumas etapas que também geram resíduos e estes também precisam ter 

um destino adequado para que não prejudiquem o meio ambiente. 

Além da preocupação com o tratamento dos efluentes, um outro assunto 

que veio à tona nos últimos anos foi a segurança. Grande parte dos processos 

industriais são conduzidos sob condições adversas de temperatura, pressão e 

vazão, e esses fatores estão quase sempre associados a perigos e riscos 

operacionais que, quando não gerenciados, exercem impactos significativos ao 

meio ambiente, à segurança e à saúde (SELLA, 2014). 

Foi então que surgiu a necessidade de metodologias que identificassem 

e analisassem as situações de risco nas indústrias. As análises de risco 

apresentam-se como uma alternativa para reduzir eventuais perigos nas 
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unidades através de estudos críticos realizados durante reuniões com 

engenheiros, operadores, técnicos, supervisores e demais membros 

conhecedores do processo.  

Existem diversos métodos de análise de riscos, entre eles, alguns dos 

mais conhecidos são o HAZOP (Hazard and Operability Studies – Estudo de 

Riscos e Operabilidade), que avalia os possíveis desvios de processo e 

problemas operacionais, e a APR – Análise Preliminar de Riscos, que se 

caracteriza pela identificação de possíveis falhas nos sistemas, equipamentos 

e operações (SELLA, 2014). 

 

1.2 Objetivo 

O presente trabalho tem por objetivo estudar o funcionamento e a 

eficiência de um filtro prensa utilizado em uma estação de pré-tratamento de 

efluentes de uma indústria química, visando encontrar oportunidades de 

melhorias para reduzir os custos e minimizar a quantidade de resíduos, 

contribuindo para um processo mais sustentável e mais barato.  

Este filtro prensa gera como resíduo uma torta composta por água e 

carvão ativado, que foi utilizado para adsorver as impurezas do efluente. Essa 

torta não pode ser reutilizada nem reciclada, e, portanto, é encaminhada para 

incineração, um processo caro e que é pago à peso. Quanto maior a eficiência 

do filtro, menor o percentual de água na torta, e consequentemente menor será 

o custo para a incineração. 

Além disso, aproveitando a estação de pré tratamento onde se localiza o 

filtro, foi realizado um estudo relacionado à segurança da unidade: uma análise 

de risco por campo. A motivação para este estudo foi possibilitar uma 

diminuição dos riscos presentes no ambiente, tornando o local mais seguro 

tanto para o colaborador quanto para a qualidade do processo. 
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CAPÍTULO 2 

Revisão Bibliográfica 

Neste capítulo, serão apresentados os tipos de efluentes industriais, 

seus tratamentos convencionais, a filtração, e demais assuntos que possam 

contribuir para o melhor entendimento do estudo em questão.  

2.1 Tipos de Efluentes 

 Um efluente industrial é, em geral, resultante da mistura de diversas 

correntes geradas em diferentes unidades do processo produtivo. Sua vazão e 

suas características podem apresentar significativas variações ao longo do 

tempo, em função de mudanças de operação dos processos, de produto, de 

atividades de limpeza, etc. Outra característica dos efluentes industriais é a 

complexidade, no que se refere à composição química e a forma como se 

apresentam os poluentes (CAMMAROTA, 2011). 

 Os efluentes podem estar tanto na forma líquida, como também sólida 

ou gasosa. 

2.1.1 Efluentes gasosos 

Os efluentes industriais gasosos são um dos principais responsáveis 

pela poluição do ar nas grandes cidades, com o lançamento na atmosfera de 

gases tóxicos, liberados principalmente pelas chaminés das fábricas. 

Os níveis de emissão de gases na atmosfera foram regulamentados pelo 

“Protocolo de Kyoto”, na Conferência de Kyoto, em 1997, com a finalidade de 

por limites às emissões desses gases poluentes na atmosfera (CIMM,2017). 

O lançamento na atmosfera, em grande quantidade, de efluentes 

industriais, junto com o escapamento dos veículos e também com a queima de 

resíduos domésticos e industriais em depósitos de lixo têm gerado fenômenos 

como a chuva ácida, o buraco na camada de ozônio, o efeito estufa e a 

inversão térmica. 
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A poluição do ar por partículas suspensas e substâncias venenosas para 

o homem, como o dióxido de enxofre, dióxido de carbono, dióxido de 

nitrogênio, monóxido de carbono, aumenta e agrava o número de doenças e 

infecções respiratórias, como rinite, sinusite, asma e bronquite (CIMM,2017). 

2.1.2 Efluentes Líquidos 

Efluentes industriais líquidos são os resíduos provenientes das 

atividades industriais, que são lançados de volta à natureza. Esses resíduos 

líquidos possuem características químicas, físicas e biológicas que variam 

conforme o ramo da atividade industrial (CIMM,2017). 

Os efluentes industriais líquidos são resultado dos diversos processos 

de fabricação e da higiene da própria indústria. São líquidos impregnados de 

substâncias poluentes, que devem ser tratados para depois retornar à natureza 

(CIMM,2017). 

Para tratá-los é necessário fazer diversas análises, a fim de determinar 

suas características e, assim, definir o tipo de tratamento mais adequado.  

2.1.2.1 Caracterização do Efluente 

 O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, diante 

da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, alterada parcialmente pela 

Resolução 410/2009 e 430/2011, estabeleceu critérios sobre a classificação 

dos corpos de água superficiais e diretrizes ambientais para seu 

enquadramento, bem como as condições e padrões de lançamento de 

efluentes. A classificação reúne uma série de definições com base na aptidão 

natural dos cursos d’água, observando a sua qualidade, capacidade, entre 

outras características específicas (TERA, 2015).  

Segundo o Art. 3º da resolução nº 430 do CONAMA (2011) “os efluentes 

de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente nos 

corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às 

condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras 

normas aplicáveis. ” 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=459
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=603
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=646
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Na seção II, Art.16 desta resolução estão definidas as condições e 

padrões que devem ser obedecidos para que o efluente possa ser lançado no 

corpo receptor. Alguns dos padrões que devem ser verificados são: pH entre 5 

e 9, temperatura abaixo de 40 ºC e concentração de óleos minerais até 

20mg/L. Além desses, a resolução ainda define parâmetros como CECR - 

Concentração do Efluente no Corpo Receptor, CENO – Concentração de Efeito 

Não Observado, CL50 - Concentração Letal Mediana, FT – Fator de 

Toxicidade, quantidade máxima permitida de diversos tipos de metais, tais 

como chumbo, cádmio, ferro, entre outros (CONAMA, 2011). Ou seja, antes do 

efluente ser lançado de volta no corpo receptor faz-se necessária a realização 

de diversos testes para sua caracterização. É preciso verificar se suas 

características estão dentro dos padrões exigidos pelo CONAMA para garantir 

que seu lançamento seja feito sem impactar o meio ambiente. 

Existem diversos tipos de testes para a determinação de um mesmo 

parâmetro. Para a toxicidade do efluente, por exemplo, é comumente utilizado 

o método descrito pela NBR 15411-3, que consiste da determinação da inibição 

da luminescência emitida pela bactéria marinha Vibrio fischeri. Esta parte da 

NBR15411 especifica o método que utiliza bactérias liofilizadas1 (NBR 15411-3, 

2012). O CONAMA define que o CECR deve ser menor ou igual a 30 dividido 

pelo Fator de Toxicidade (FT) quando for realizado teste de eco toxicidade para 

medir o efeito tóxico agudo. 

Além de ser determinante para o lançamento do efluente de volta ao 

corpo receptor, a caracterização do efluente também pode ajudar a definir os 

tipos de tratamento mais adequado a ser utilizado. Um exemplo é a definição 

da razão DQO/DBO5 (demanda química de oxigênio/ demanda bioquímica de 

oxigênio em 5 dias). Se esta razão for pequena indica que a fração 

biodegradável é elevada, o que indica a utilização de tratamento biológico, 

porém, se esta razão for elevada significa que a fração inerte, ou seja, não 

biodegradável, é alta, e neste caso indica-se um tratamento físico-químico 

(TRATAMENTO DE ÁGUA, 2008). 

                                            
1 Liofilização é um processo de desidratação usado para preservar as bactérias onde 
estas são congeladas e a água é retirada, por sublimação, sem que passe pelo estado líquido 
(ECOBACTERIAS, 2017). 



 

20 
 

2.1.3 Efluentes Sólidos 

 Os resíduos sólidos são definidos como: resíduos nos estado sólido e 

semi-sólido, que resultam de atividades da comunidade de origem: industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. Ficam 

incluídos, nesta definição, os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia 

disponível (NBR 10004, 2004). 

 A inclusão destes determinados líquidos a definição de resíduo sólido 

pode soar estranha num primeiro momento, no entanto, a ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, resolveu incluí-los devido a certos líquidos 

perigosos (e, portanto, tóxicos) que teriam disposição mais segura se fossem 

tratados como resíduo sólido. 

 A NBR 10004/2004 classifica os resíduos sólidos quanto à disposição 

final da seguinte forma:  

- Classe I – Perigosos: são os resíduos que podem apresentar risco à saúde 

pública (provocando ou contribuindo para o aumento de mortalidade ou 

incidência de doenças), apresentar risco ao meio ambiente se manuseado de 

maneira inadequada e apresentar ao menos uma das características: 

inflamabilidade, corrosibilidade, reatividade, toxicidade, patogenicidade.  

- Classe II – Não Perigosos: 

IIa – Não Inertes: são aqueles que apresentam combustibilidade, 

biodegrabilidade ou solubilidade em água, porém não se enquadram em outras 

classes.  

IIb – Inertes: são aqueles cujos constituintes dissolvidos ficam em 

concentrações abaixo dos padrões de potabilidade (exceto cor, turbidez, 

dureza e sabor) quando submetido a um teste padrão de solubilização em água 

destilada. 
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 O efluente em estudo é um efluente líquido, resultante da mistura de 

águas de diversos canais da fábrica, sendo eles: descontaminação e lavagem 

das linhas de produção, torres de lavagem de gases, água de processo e do 

laboratório de controle de qualidade. Algumas das características deste 

efluente é a alta toxicidade e a grande concentração de DQO – demanda 

química de oxigênio - um parâmetro que mede a quantidade de matéria 

orgânica suscetível de ser oxidada por meios químicos que existam em uma 

amostra líquida. 

2.2 Tipos de Tratamentos: 

 Apesar de, atualmente, as indústrias se preocuparem com a quantidade 

de efluentes que é gerada e buscarem medidas para reduzir ao máximo esse 

volume, a geração de resíduos é inevitável. Porém, para minimizar o impacto 

ambiental, esses efluentes devem ser tratados antes de serem lançados de 

volta na natureza. 

Os processos de tratamento utilizados são classificados de acordo com 

as seguintes características (CIMM,2017): 

 Processos físicos: dependem das propriedades físicas do contaminante tais 

como, tamanho de partícula, peso específico, viscosidade, etc.  

Exemplos: gradeamento, sedimentação, filtração, flotação, 

regularização/equalização, etc. 

 

 Processos químicos: dependem das propriedades químicas dos contaminantes 

ou das propriedades químicas dos reagentes incorporados.  

Exemplos: coagulação, precipitação, troca iônica, oxidação, neutralização, 

osmose reversa, ultra filtração. 

 

 Processos biológicos: utilizam reações bioquímicas para a eliminação dos 

contaminantes solúveis ou coloidais. Podem ser anaeróbicos ou aeróbicos.  

Exemplos: lodos ativados, lagoas aeradas, filtro percolador, valas de oxidação, 

reatores sequenciais descontínuos. 
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 Processos físico-químico: mais indicada nas indústrias que geram resíduos 

líquidos tóxicos, inorgânicos ou orgânicos não biodegradáveis.  

Exemplos: Operações de óxido-redução, neutralização e precipitação, 

floculação e decantação e desidratação de lamas (CIMM,2017). 

O efluente em estudo inicia seu tratamento em uma Estação de Pré-

Tratamento (EPTR). Nesta estação, o efluente passa por um tanque onde é 

adicionado carvão ativado, a fim de adsorver parte dos contaminantes, e esse 

processo pode ser físico ou químico, dependendo da interação do carvão com 

o contaminante. Depois, ainda na EPTR, o efluente com carvão passa por um 

filtro prensa, um processo físico que tem por objetivo reter o carvão que foi 

adicionado e deixá-lo o mais seco possível. Feito isto, o líquido filtrado é 

encaminhado para uma estação de tratamento biológico. 

2.3 Adsorção 

Adsorção é um dos processos mais eficientes de tratamento de águas 

e águas residuais, sendo empregada nas indústrias a fim de reduzir dos seus 

efluentes os níveis de compostos tóxicos ao meio ambiente (NASCIMENTO et 

al., 2014). 

A adsorção é uma operação de transferência de massa, a qual estuda 

a habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas 

substâncias existentes em fluidos líquidos ou gasosos, possibilitando a 

separação dos componentes desses fluidos. Uma vez que os componentes 

adsorvidos, concentram-se sobre a superfície externa, quanto maior for esta 

superfície externa por unidade de massa sólida, tanto mais favorável será a 

adsorção. Por isso, geralmente os adsorventes são sólidos com partículas 

porosas. A espécie que se acumula na interface do material é normalmente 

denominada de adsorvato ou adsorbato; e a superfície sólida na qual o 

adsorvato se acumula, de adsorvente ou adsorbente (RUTHVEN, 1984). 

2.3.1 Tipos de Adsorção 

Dependendo da natureza das forças envolvidas, a adsorção pode ser 

classificada quanto a sua intensidade em dois tipos: adsorção física e adsorção 

química. No caso de adsorção física, a ligação do adsorvato à superfície do 
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adsorvente envolve uma interação relativamente fraca que pode ser atribuída 

às forças de Van der Waals, que são similares às forças de coesão molecular. 

Diferentemente, a adsorção química, ou quimissorção, envolve a troca ou 

partilha de elétrons entre as moléculas do adsorvato e a superfície do 

adsorvente, resultando em uma reação química. Isso resulta essencialmente 

numa nova ligação química e, portanto, bem mais forte que no caso da 

fisissorção (ADAMSON; GAST, 1997). 

A adsorção química é altamente específica e nem todas as superfícies 

sólidas possuem sítios ativos capazes de adsorver quimicamente o adsorvato. 

Deve-se ressaltar que nem todas as moléculas presentes no fluido podem ser 

adsorvidas quimicamente, somente aquelas capazes de se ligar ao sítio ativo. 

A adsorção física, diferentemente da adsorção química, é inespecífica 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

Do ponto de vista termodinâmico, o calor envolvido na fisissorção está 

situado, em geral, abaixo de 10 kcal/mol, ou seja, da ordem de uma 

condensação/vaporização. Já na adsorção química, o calor de adsorção é da 

ordem do calor de reação, portanto acima de 20 kcal/mol (NASCIMENTO et al., 

2014). 

Outra característica da adsorção física é que ela ocorre em toda a 

superfície adsorvente, por isso é dita ser não localizada, ao passo que a 

adsorção química só pode ocorrer nos sítios ativos, sendo assim, é dita 

localizada (NASCIMENTO et al., 2014). 

2.4 Carvão Ativado 

Devido à preocupação com a preservação do meio ambiente, vem 

crescendo o interesse pela busca de materiais de baixo custo que possam ser 

utilizados como adsorventes para eliminação de contaminantes em efluentes 

aquosos. Dentre os materiais mais empregados destaca-se o carvão ativado 

que apresenta excelentes características adsorventes, sendo usado em uma 

grande variedade de processos, tais como filtração, purificação, desodorização 

e separação (PEREIRA et al., 2008). 
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O carvão ativado é preparado a partir de matérias primas carbonáceas 

como ossos, madeira, carvão mineral e outros materiais. O processo de 

ativação térmica consiste na desidratação e carbonização seguida da aplicação 

de vapor. Após o processo térmico obtém-se uma estrutura bastante porosa 

com elevada área superficial. Depois de saturado, o carvão pode ser reativado 

através de aquecimento à temperatura e pressão adequadas, de modo a 

desobstruir os poros. O material adsorvido é queimado e o carvão ativado 

recupera a sua capacidade inicial (CAMMAROTA, 2011). 

As propriedades físicas do carvão ativado dependem se ele está sendo 

utilizado na forma de carvão ativo em pó (CAP), utilizado quando se tem fase 

líquida, ou na forma granular, utilizado para o adsorvato na fase gasosa. Para o 

CAP as propriedades mais importantes são filtrabilidade e densidade, enquanto 

na forma granular são a dureza e o tamanho das partículas. Logo, as 

propriedades do carvão ativo vão influenciar a taxa e a capacidade de 

adsorção sendo necessário levá-las em conta na escolha do carvão e na 

concretização do projeto dos equipamentos (RUTHVEN, 1984). 

Com relação as propriedades químicas, o carvão ativado pode 

apresentar caráter ácido ou básico, relacionado com a oxidação na sua 

superfície. Este caráter é dependente das condições de manufatura do carvão 

e da temperatura na qual se processa a oxidação. Um carvão ácido apresenta 

comportamento ácido, ou seja, adsorve quantidades apreciáveis de bases, 

tendo pouca afinidade por ácidos, enquanto que o carvão básico apresenta 

comportamento oposto ao carvão ácido (RUTHVEN, 1984). 

Após ser utilizado para adsorver os contaminantes do efluente, o carvão 

precisa ser separado, para que o efluente siga mais limpo para a próxima etapa 

de seu tratamento e para que o carvão possa ser tratado e talvez 

posteriormente reutilizado. A forma mais comum de realizar esta separação é 

através da filtração. 
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2.5 Filtração 

A separação por filtração se realiza pela passagem forçada de um 

determinado fluido através de uma membrana porosa, onde as partículas 

sólidas ficam retidas nos poros da membrana e acumulam-se, formando uma 

camada sobre esta membrana.  O fluido, que pode ser um gás ou líquido, por 

sua vez, passa pelo leito de sólidos e através da membrana retentora e é 

denominado “filtrado”. Já o produto desejado pode ser tanto o fluido clarificado 

quanto a torta de partículas sólidas (SVAROVSKY, 2000). 

 A filtração industrial difere daquela realizada em laboratório somente no 

volume de material operado e na necessidade de ser efetuada a baixo custo. 

Assim para se ter uma produção razoável, com um filtro de dimensões 

moderadas, deve-se diminuir a resistência ao escoamento, para aumentar a 

vazão. A maioria dos equipamentos industriais opera mediante a diminuição da 

resistência ao escoamento, fazendo com que a área filtrante seja tão grande 

quanto possível, sem que as dimensões globais do filtro aumentem 

proporcionalmente. A escolha do equipamento filtrante depende em grande 

parte da economia do processo, mas as vantagens econômicas serão variáveis 

de acordo com os seguintes critérios: 

 Viscosidade, densidade e reatividade química do fluido;   

 Dimensões da partícula sólida, distribuição granulométrica, forma da 

partícula, tendência à floculação e deformabilidade; 

 Concentração da suspensão de alimentação;  

 Quantidade do material que deve ser operado;  

 Valores absolutos e relativos dos produtos líquido e sólido;  

 Grau de separação que se deseja efetuar;   

 Custos relativos da mão-de-obra, do capital e da energia (FOUST et 

al.,1982). 

Na prática, existem dois tipos de filtração: os filtros de superfície, que são 

usados para a filtração com formação de tortas; e os filtros de profundidade 

que são usados para filtração em leitos fixos. Na filtração com formação de 

tortas a deposição de partículas sobre o meio filtrante é desejável para se obter 

a formação da torta que irá filtrar a suspensão. Na filtração em profundidade, a 
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deposição das partículas ocorre nos canais do meio filtrante e a deposição na 

superfície não é desejável, pois pode gerar problemas de entupimento e 

incrustação. Um exemplo de tipo de filtro de superfície são os chamados Filtros 

Prensa (SANTOS,2013). 

  

2.5.1 O Filtro Prensa 

Os Filtros Prensa são equipamentos amplamente utilizados no tratamento 

de águas e efluentes, pois são uma opção vantajosa para quem quer baixo 

custo de manutenção, menor consumo de energia, possibilidade de 

reaproveitamento do material retido e concentra elevada área de filtragem em 

pequeno espaço físico de instalação (LEGNER, 2017). 

São utilizados tanto pelas indústrias como no tratamento de esgotos de 

grandes metrópoles. Esses filtros se aplicam para projetos que buscam um 

maior teor de sólidos secos com um baixo consumo de energia elétrica, 

evitando o transporte e descarte de água. Um exemplo de utilização é em 

Estações de Tratamento, para desidratação do efluente, reduzindo o volume de 

lodo gerado, e assim diminuindo os custos de destinação do lodo (LEGNER, 

2017). 

O Filtro Prensa, como mostrado na figura 2.1, é uma máquina mecânica 

acoplada a uma bomba que através da sucção do líquido a ser filtrado recalca 

o mesmo no elemento filtrante que está colocado entre uma série de placas 

com recesso alinhado em sequência. O material do elemento filtrante depende 

da necessidade de cada processo e objetivo industrial, podendo, por exemplo, 

ser de tecido fabricado com fios de polipropileno, poliéster, etc (LEGNER, 

2017). 

A suspensão a ser filtrada é bombeada para dentro do filtro, por bombas de 

alta pressão tipo: Pneumáticas de Duplo Diafragma, Peristáltica, Helicoidal ou 

Centrífuga. Enquanto a suspensão é bombeada para dentro do filtro, os sólidos 

ficam retidos nas lonas filtrantes que revestem as placas, a parte líquida 

(filtrado) permeia por essas lonas e escoa através de orifícios e dutos 

existentes nas placas e são encaminhados para fora do filtro, enquanto que os 

sólidos vão se acumulando nas câmaras das placas filtrantes (LEGNER, 2017). 



 

27 
 

Durante o bombeamento da suspensão os sólidos se acumulam no interior 

do filtro (formação de torta), a pressão interna se eleva, fazendo com que a 

pressão de bombeamento aumente. À medida que a pressão da bomba de 

alimentação aumenta, vai compactando e espremendo a torta que está sendo 

formada entre as placas do filtro, e tirando mais umidade, ou seja, 

concentrando ainda mais os sólidos na torta (LEGNER, 2017). 

Ao longo deste processo, à medida que se acumulam sólidos no interior do 

filtro e a pressão interna se eleva, aumenta a perda de carga, reduzindo assim 

a vazão de filtrado, até o momento em que o sistema atinge sua capacidade 

máxima de retenção de sólidos (LEGNER, 2017). 

Neste momento, iniciam-se então os processos de lavagem das tortas 

(opcional, com injeção de água, por exemplo) e de secagem das tortas (injeção 

de ar comprimido), que tem por finalidade expulsar da torta residuais de 

umidade (LEGNER, 2017). 

Em seguida inicia-se o processo de descarga das tortas, este processo 

pode ser automático ou manual. A armação e as placas são separadas e a 

torta é retirada. Depois o filtro e remontado e o ciclo se repete 

(PEREIRA,2010). 

  

 

Fonte: PEREIRA, 2010 

Figura 2.1 - Filtro Prensa 
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2.6 Análise de Risco  

 Para o bom funcionamento da estação de tratamento, assim como de 

qualquer outra parte da indústria, é importante que sejam feitas análises de 

risco periódicas. 

 O objetivo da análise de risco é garantir que uma determinada 

organização alcance suas metas com segurança, eficientemente e sem 

prejudicar o meio ambiente, através da identificação, avaliação e controle dos 

riscos ambientais e de acidentes, presentes nas atividades laborais (MIRANDA 

JUNIOR; CUTRIM, 2013). 

 Existem duas categorias de métodos de análise de risco: qualitativos e 

quantitativos. Os métodos qualitativos têm por base o histórico dos dados 

estatísticos de cada risco como, por exemplo, relatórios de acidentes e 

incidentes, estatística de sinistralidade do setor, ou a opinião de pessoas 

experientes. Os métodos quantitativos são os que visam obter uma resposta 

numérica da magnitude do risco. Uma avaliação de riscos pode ser iniciada por 

uma avaliação qualitativa e posteriormente complementada com outro tipo de 

método (MENDONÇA, 2013). 

 As técnicas de identificação de perigos mais comumente empregadas 

são as seguintes: Análise Preliminar de Riscos (APR), “What-if” (e - se), 

HAZOP e FMEA (“Fail Mode & Effect Analysis”) ou, em português, AMFE 

(Análise de Modos de Falhas e Efeitos). Devido ao seu caráter bem estruturado 

e sistemático, essas técnicas são capazes de atuar com eficácia na detecção 

de potenciais riscos de processos (SELLA, 2014). 

 A APR, por exemplo, é um método qualitativo e trata-se de uma análise 

onde se identificam eventos indesejáveis, suas causas, consequências, modos 

de detecção e salvaguardas. Geralmente é a primeira técnica aplicada durante 

a análise de riscos de projetos em fase de concepção, principalmente nos 

projetos de inovação tecnológica, pois não possuem maiores informações 

sobre os seus riscos (SELLA, 2014). 

Esta análise é centrada na identificação dos riscos existentes para as 

pessoas, o meio ambiente, o patrimônio, a continuidade operacional e a 
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imagem da empresa. Para isso são consideradas possíveis falhas de sistemas, 

equipamentos, operações e seus respectivos impactos. Uma análise 

abrangente da APR deve ser capaz de eliminar ou controlar os riscos de 

processo durante toda a vida útil da planta (SELLA, 2014). 

O HAZOP é também um método qualitativo largamente utilizado nos 

dias de hoje e foi utilizado pela primeira vez na década de 60 por uma indústria 

britânica. A característica essencial da abordagem do estudo de HAZOP é 

rever todos os desenhos e/ou procedimentos de processo em uma série de 

reuniões, durante as quais uma equipe multidisciplinar utiliza um protocolo 

definido para avaliar metodicamente o significado dos desvios da intenção de 

projeto. 

Seu sucesso é devido à metodologia seguir todos os fluxogramas de 

processo (PFDs) e todos os fluxogramas de linhas e instrumentos (P&IDs), 

separando o projeto em seções gerenciáveis com limites definidos chamados 

de nós, de forma a assegurar a análise de todos os equipamentos da unidade 

(SELLA, 2014). 
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CAPÍTULO 3 

Materiais e Métodos 

O efluente em estudo possui alto teor de matéria orgânica, pois o 

produto é caracterizado como suspensão concentrada e é constituído por ativo, 

espessante e emulgador. Além disso, possui DQO médio: 8.500 mg/L e 

Toxicidade média: < 0,5 %. Na tabela abaixo, segue as características físico-

químicas de uma batelada do efluente antes de realizar o Pré-tratamento.  

Tabela 3.1 – Análise de um Efluente Bruto  

Parâmetro Resultado 
Limite de 

detecção 
Unidade Metodologia 

Alumínio total 1,513 0,010 mg/L Subcontratada 

Cádmio total n.d. 0,001 mg/L Subcontratada 

Chumbo total 0,017 0,004 mg/L Subcontratada 

Cobre total 1,224 0,001 mg/L Subcontratada 

Cromo total 0,088 0,001 mg/L Subcontratada 

Demanda bioquímica de oxigênio 320 5 mg/L ABNT – NBR 12614 

Demanda química de oxigênio 8600 5 mg/L HACH DR/2010 – Method 8000 

Fósforo Total 18,87 0,002 mg/L 4500 Phosphorus (Standard Methods 22nd Ed.) 

Níquel total 0,017 0,004 mg/L Subcontratada 

Nitrogênio Kjeldahi 39,94 1,0 mg/L 
4500 Nitrogen (Organic) 

(Standard Methods 22nd Ed.) 

Óleos e Graxas 39,60 10,0 mg/L 
5520 Oil and Grease 

(Standard Methods 22nd Ed.) 
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pH 5,02 n.a. - 
4500 pH Value 

(Standard Methods 22nd Ed.) 

Sólidos suspensos totais 411 5,0 mg/L 2540 Solids (Standard Methods 22nd Ed.) 

Sulfeto n.d. 1,0 mg/L 4500 Sulfide (Standard Methods 22nd Ed.) 

Tensoativos Aniônicos 0,880 0,02 mg/L 5540 Sulfactants (Standard Methods 22nd Ed.) 

Toxicidade à Vibrio fischen – 

(CE50) 
0,21 n.a. % ABNT – NBR 15411-3 

Zinco total 0,475 0,004 mg/L Subcontratada 

Siglas: n.a.: Não Aplicável; n.d.: Não Detectável 

Fonte: CERTIFICADO DE ANALISE, 2015. 

O efluente que é destinado a Estação de Tratamento, em Iso Baby 

Container (Figura 3.1), é proveniente de diversos processos como:  

 Descontaminação de linhas produtivas: água usada para drenar, 

as linhas e equipamentos que não podem ser utilizadas em novas 

formulações do mesmo produto devido a suas características 

intrínsecas. 

 Água vencida: água usada para drenar, as linhas e equipamentos, 

e que se não for utilizada até três meses na formulação do 

mesmo produto não pode ser reaproveitada na partida da próxima 

campanha.  

 Água das torres de lavagem de gases: água proveniente da 

lavagem dos gases de ar contaminado, ou seja, ar mais gases 

contaminantes, através da exaustão dos dutos de condução até o 

Lavador. 

 Rejeito do laboratório do Controle de Qualidade: qualquer 

descarte de produto químico vendido ou efluente gerado pela a 

realização das amostras e lavagem de vidrarias.   

 Água de processo: água provenientes de limpeza de piso, 

drenagem de dique, chuveiro de emergência, entre outros. 
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Fonte: MAUSER GROUP, 2017 

Figura 3.1 – Iso Baby Container 1000L (IBC) 

Sempre que há descontaminação de uma linha para formulação de um 

novo produto o efluente remanescente é recolhido em tanques IBC com 

capacidade de até 1000 litros. Esses efluentes antes de serem destinados 

diretamente a Estação de Pré-tratamento podem ser reutilizados em novas 

formulações do mesmo produto, em um prazo máximo de três meses. Esta 

reutilização de efluentes no processo, reduz o custo com água e contribui com 

o meio ambiente.  

3.1 Procedimento de Tratamento 

A figura 3.2 apresenta um diagrama da estação simplificado: 
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Fonte: Autoria Própria     

Figura 3.2: Diagrama Simplificado da Estação de Tratamento 

 O processo de pré-tratamento é composto pelo os seguintes 

equipamentos: três tanques (capacidade de 50 m3), duas bombas centrifugas, 

uma bomba com cavidade progressiva, um filtro prensa, um filtro cesto 

(proteção da bomba com cavidade progressiva), um IBC (capacidade 1m3) e 

um sistema para dispersão do carvão em água, dotado de moega e tanque de 

homogeneização com agitação. 

3.1.1 Mistura para filtração 

A mistura para realizar a filtração é composta de carvão e água com o 

objetivo de reter por adsorção dos contaminantes decorrentes dos processos 

produtivos. A adição do carvão em água ocorre através de uma moega, vide 

figura 3.3, onde se coloca o material que alimenta o misturador, que está 

presente acima de um tanque de homogeneização (figura 3.4). Ao atingir 50% 

do volume do tanque de homogeneização essa solução é então transferida 

centrifuga 

centrifuga 
cavidade 

progressiva 
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para o tanque de equalização. Ao total, são homogeneizados 2500L de água 

com CAP nesta etapa. 

 

Fonte: AMPLA, 2017 

Figura 3.3 – Moega 

 

Fonte: CZECH, 2017 

Figura 3.4 – Tanque de Homogeneização com Agitação 

 

3.1.2 Tanque de Equalização 

 

O tanque de equalização, (Figura 3.5), possui em seu interior uma 

tubulação contendo ar comprimido de forma a provocar borbulhamento no 

fundo do tanque. Esse borbulhamento promove uma melhor interação entre o 

adsorvente e o adsorvato.  

A unidade recebe os IBCs com água contaminada e transfere para um 

dos tanques de equalização por via mangote através da bomba com cavidade 
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progressiva. A transferência para os tanques só ocorre quando os mesmos 

estão completamente vazios. Eles possuem uma capacidade para 40 IBCs, 

totalizando 40 m3, sendo 80% do seu nível. Os tanques possuem sensores de 

nível que atuam desligando a bomba de alimentação ao atingir a capacidade 

máxima. Essa transferência só ocorre após a mistura de água com carvão 

estiver sido homogeneizada no tanque de equalização. O tempo de uma 

batelada gira em torno de 42 horas. 

 

Fonte: CULTURA MIX, 2017 

Figura 3.5 – Exemplo de tanque de equalização 

 

3.1.3 Filtração 

 

A filtração é realizada ao forçar a passagem do material presente no 

tanque de equalização por um filtro prensa (Figura 3.6) de placas de forma que 

o carvão fica retido junto com o material contaminante no filtro e o líquido 

descontaminado é drenado para um tanque de passagem que ao atingir um 

nível especificado é direcionado pelos operadores para o tanque de estocagem 

(Figura 3.7). 
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Fonte: GRABE, 2017 

Figura 3.6 – Exemplo de filtro prensa. 

 

3.1.4 Destinação do Líquido Descontaminado 

 

Nos tanques de estocagem (figura 3.7) ocorre a retirada das amostras 

para verificação da qualidade da filtragem. Nesta etapa, verifica-se o DQO, 

Toxicidade e pH. 

Caso a DQO resulte em um valor entre 0 e 250 mg/L o efluente é 

destinado para a captação pluvial. Já se a DQO resultar em um valor entre 250 

e 4000 mg/L o efluente é destinado diretamente para a ETDI (Estação de 

Tratamento de Despejos Industriais) para um tratamento bioquímico. As 

análises de pH e Toxicidade servem de parâmetros para o tratamento a ser 

realizado na ETDI, no entanto, os valores aceitáveis de toxicidade e pH são 

>25% e entre 5 e 9, respectivamente. 

 

Fonte: BOSCH, 2017 

Figura 3.7 – Tanques de estocagem 
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3.1.5 Limpeza do Filtro 

 

A limpeza do filtro e placas (figura 3.8) deve ser realizada sempre no 

final de uma batelada ou quando ocorre entupimento de uma das placas 

durante o procedimento normal de operação. As etapas de limpeza do filtro 

consistem em: 

 Afastamento das placas;  

 Raspagem das placas para remoção do carvão retido nas 

mesmas; 

 Lavagem com hidrojato para uma limpeza mais profunda; 

 

Fonte: LYCOFIL, 2017 

Figura 3.8 – Placas de um filtro prensa 

3.2    Processo de redução da umidade do carvão. 

Após o termino da filtragem do efluente, utiliza-se ar comprimido para 

promover a secagem do carvão entre as placas, esse procedimento tem uma 

duração que gira em torno de 24 horas. 

Com o objetivo de estudar o processo de secagem da torta, as torneiras 

do filtro prensa, localizadas abaixo das placas, foram permutadas de cinco 

maneiras diferentes.  

As setas, em azul, de entrada, saída e dentro do filtro demonstram o fluxo 

do ar comprimido, e a área em vermelho representa, baseado na teoria de 
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resistência ao escoamento, a região onde ainda possui a maior porcentagem 

de umidade no carvão, devido ao pouco fluxo de ar.  

A seguir uma demonstração dos cinco testes realizados: 

a) Todas as torneiras abertas 

A figura 3.9 apresenta o filtro com todas as torneiras abertas. 

Figura 3.9 – Filtro prensa torneiras abertas 

 

b) Metade das torneiras abertas seguida pela outra metade fechada 

A figura 3.10 apresenta o filtro com a sequência de metade das torneiras 

abertas seguidas pelas demais fechadas. 

Entrada de ar 

Saída de ar 
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Figura 3.10 – Filtro prensa sequência de torneiras iniciais abertas 

c) Metade das torneiras fechadas seguida pela outra metade aberta 

A figura 3.11 apresenta o filtro com a sequência de metade das torneiras 

fechadas seguidas pelas demais abertas. 

 

Figura 3.11 – Filtro prensa sequência de torneiras finais abertas 

d) Intercaladas entre uma sim outra não 

 

Entrada de ar 

Saída de ar 

Entrada de ar 

Saída de ar 
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A figura 3.12 mostra a abertura das torneiras de forma intercalada, 

representando dois testes: intercaladas sendo somente as torneiras pares 

abertas ou intercaladas com somente as torneiras ímpares abertas. 

Figura 3.12 – Filtro prensa torneiras intercaladas abertas 

 Com essas possibilidades, obtém-se para cada uma delas diferentes 

umidades no carvão. A redução desta porcentagem é importante, pois a 

destinação do carvão após a filtração é a incineração. Quanto maior a 

percentagem de umidade, maior é a quantidade de água a ser incinerada e 

consequentemente maior o custo.  

Em consequência disto, foi retirada uma amostra de carvão pós 

tratamento para cada uma dessas situações e as mesmas foram 

encaminhadas para um laboratório a fim de analisar a porcentagem de 

umidade em cada uma.  

3.3    Procedimento da análise de umidade. 

Esses resultados foram obtidos pela metodologia de secagem em 

estufa. Incialmente foram pesados o cadinho vazio e o cadinho mais amostra 

úmida, o qual ficou na estufa por 24hrs. Após este tempo, o cadinho mais 

amostra seca foi retirado da estufa e pesado novamente. Com esses dados foi 

Entrada de ar 

Saída de ar 
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possível determinar a porcentagem de umidade (%) de cada amostra de 

acordo com a metodologia de cada sequência de abertura das torneiras. 

𝑃𝑎 =  𝑃𝑙 −  𝑃𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜   

% =
100. (𝑃𝑙 − 𝑃𝑓)

𝑃𝑎
⁄   

Pa – Peso da amostra úmida 

Pl – Peso líquido (Peso do cadinho + Amostra úmida) 

Pf – Peso Final (Peso do cadinho + Amostra seca) 

Pvazio – Peso do cadinho vazio 

 

3.4    Análise de Risco na Estação de Pré-tratamento. 

Efetuou-se uma análise de risco na unidade de Pré-tratamento a fim de 

identificar possíveis desvios operacionais ou perigos potencialmente capazes 

de acarretar perda, dano ou prejuízo ambiental e humano.  

A metodologia utilizada foi Análise de Risco em Campo, onde foi 

realizada uma vistoria no local, levantando possíveis melhorias na Estação de 

tratamento.  

Foi observado durante a Análise de Risco em Campo que:  

Tabela 3.2 – Oportunidades de melhoria para o processo 

Item Oportunidades de melhoria 

1 Os pallets estavam com pregos aparentes e empilhados 

perigosamente, apresentando risco de queda; 

2 Abaixo do chuveiro de emergência, o qual necessita ser uma área 

livre, estava o extintor de incêndio; 

3 Como somente havia um extintor no local, é necessário avaliar se 

o número e tipos de extintores de incêndio estão adequados à 

carga de incêndio do local; 

4 Não havia placa indicando aonde o kit de emergência se 
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encontrava; 

5 Observou-se que a atividade de remoção do carvão de baixo do 

filtro prensa poderia haver um esforço maior do colaborador, 

afetando a sua ergonomia; 

6 Não há quadro de manobras, o que resulta em maior erro de 

alinhamento em relação aos processos; 

7 Não há instrução operacional para os processos que ocorrem na 

Estação de Pré-tratamento. 

8 Alguns processos da estação não possuem instrução técnica, o 

que pode gerar ambiguidade caso o processo seja operado por 

algum colaborador; o piso contém desnível e não possui proteção 

anti-ácida. 
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CAPÍTULO 4 

Resultados e discussão 

 

4.1 Percentagem da umidade na torta de carvão 

Para cada método de permutação das torneiras foi retirada uma amostra da 

torta de carvão após o pré-tratamento para que fosse realizada uma análise 

laboratorial. A tabela 4.1 apresenta os resultados dessas análises que 

determinaram a percentagem de umidade em cada amostra. 

Tabela 4.1 – Resultados do teor de umidade 

Redução na Umidade do Carvão 

Método (válvulas) Teor de Umidade resultante (%) 

Todas abertas 46,95 

Metade 1 43,01 

Metade 2 38,56 

Intercaladas 1 28,71 

Intercaladas 2 30,44 

 

Legenda: 

 Metade 1: Sequência até a metade de torneiras abertas seguida 

pela outra metade fechada. 

 Metade 2: Sequência até a metade de torneiras fechadas seguida 

pela outra metade aberta. 

 Intercaladas 1: Intercaladas sendo somente torneiras ímpares 

abertas. 

 Intercaladas 2: Intercaladas sendo somente torneiras pares 

abertas. 
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Sabendo-se o valor da porcentagem de umidade para o método 

originalmente utilizado no processo, com todas as torneiras abertas, e o teor de 

umidade com outros métodos testados foi possível calcular a redução na 

porcentagem de umidade (tabela 4.2): 

 𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  𝑈𝑖 − 𝑈𝑓 

Ui – Umidade do carvão com todas as válvulas abertas 

Uf – Umidade do carvão com as válvulas intercaladas ou com sequência até a 

metade aberta  

 

Tabela 4.2 – Redução da porcentagem de umidade do carvão obtida 

Método 

(válvulas) 

Teor de Umidade 

resultante (%) 

Redução obtida 

(%) 

Todas abertas 46,95 - 

Metade 1 43,01 3,94 

Metade 2 38,56 8,39 

Intercaladas 1 28,71 18,24 

Intercaladas 2 30,44 16,51 

  

 De acordo com a Tabela 4.2, o resultado para o teste com a primeira 

metade das torneiras abertas mostrou uma redução de somente 3,94% da 

umidade do carvão. Para a segunda metade de torneiras abertas reduziu-se 

8,39% da umidade. Com as torneiras intercaladas foi possível se obter uma 

redução maior no teor de umidade do carvão, sendo uma redução de 18,24% 

para o método intercalado com somente as torneiras ímpares abertas e 16,51% 

para as torneiras intercaladas somente as pares abertas.  
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4.2 Relação entre a variação de pressão no filtro e o volume de filtrado: 

 

A equação de Carman-Kozeny descreve o escoamento do filtrado através 

de um leito compacto (MONTORO, 2013): 

 

Onde:  ΔP – diferencial de pressão 

  L – espessura da leito 

  ε – porosidade do leito 

  µ - viscosidade do fluido 

  vs – velocidade de escoamento 

  Dp – diâmetro da partícula sólida 

 

Escrevendo o diâmetro da partícula sólida em termos da área superficial 

específica (área superficial por unidade de volume), So, considerando uma 

aproximação para partículas esféricas, temos: 

𝐴𝑝 =  𝜋 𝐷𝑝² 

𝑉𝑝 =  
𝜋 𝐷𝑝³

6
 

𝑆𝑜 =  
𝐴𝑝

𝑉𝑝
 

𝑆𝑜 =  
𝜋 𝐷𝑝²

(𝜋 𝐷𝑝3)
1
6

=  
6

𝐷𝑝
 

𝐷𝑝 =
6

𝑆𝑜
   (2) 

 

Onde, So é a área superficial específica da partícula sólida, que neste caso 

o carvão ativo em pó, Ap é a área superficial da partícula sólida e Vp é o volume 

da partícula sólida (MONTORO, 2013). 

 

Substituindo (2) em (1) e isolando o termo vs, velocidade de escoamento: 

,  
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Sendo:  A = área de filtração 

             
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 = taxa de filtração, ou seja, volume de filtrado que passa pelo 

leito por unidade de tempo. 

Relacionamos L, que é a espessura da torta, ao volume de filtrado (V), por 

um balanço de massa, visto que são grandezas proporcionais:  

𝐿𝐴(1 − 𝜀)𝜌𝑠 = 𝑊 (𝑉 +  𝜀 𝐿𝐴) 

𝐿 =  
𝑊𝑉

𝐴[(1 − 𝜀)𝜌𝑠 − 𝜀 𝑊] 
 

 

Onde: ρs = densidade dos sólidos na torta; 

      W = massa dos sólidos na suspensão de líquido por unidade de 

volume de líquido nesta suspensão (MONTORO, 2013). 

 

Logo, substituindo (4) em (3):  

 

1

𝐴

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=  

∆𝑃 𝜀3

5 (1 − 𝜀)2µ 𝑆𝑜²

𝐴[(1 − 𝜀)𝜌𝑠 − 𝑊𝜀]

𝑊𝑉
 

 

1

𝐴

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=  

∆𝑃 𝐴

𝛼 𝑉
 

 

Onde: 

𝛼 =  
5 (1 − 𝜀)2µ𝑆𝑜²𝑊

𝜀3[(1 − 𝜀)𝜌𝑠 − 𝑊𝜀]
 

 

Supondo que os termos: A, α, e o tempo são constantes para todos os 

testes realizados (todas as torneiras abertas, metade abertas e intercaladas), 

integrando ambos os lados temos: 

 

1

𝐴

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=  

∆𝑃 𝐴

𝛼𝑉
 

𝑉𝑑𝑉 =  
∆𝑃 𝐴²

𝛼
 𝑑𝑡 

𝑉²

2
=  

∆𝑃 𝐴²

𝛼
 𝑡 
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Isolando ΔP: 

𝛥𝑃 =  
𝛼

2 𝐴2 𝑡
  𝑉² 

Sendo o termo 
𝛼

2 𝐴2 𝑡
 = K, pois é constante para todos os testes podemos 

fazer as seguintes comparações:  

 

∆𝑃1

∆𝑃2
=

𝐾

𝐾
 
𝑉1²

𝑉2²
 

 

∆𝑃1

∆𝑃3
=  

𝐾

𝐾

𝑉1²

𝑉3²
 

 

∆𝑃1

∆𝑃4
=  

𝐾

𝐾

𝑉1²

𝑉4²
 

 

∆𝑃1

∆𝑃5
=  

𝐾

𝐾

𝑉1²

𝑉5²
 

 

Onde os sub índices representam os seguintes testes:  

1 - todas as torneiras abertas; 

2 - metade aberta seguida por metade fechada; 

3 - metade fechada seguida por metade aberta 

4 – intercaladas, sendo somente ímpares abertas; 

5 – intercaladas, sendo somente pares abertas. 

 

Considerando que para todos os testes foram utilizados aproximadamente 

155.000 Kg de suspensão de efluente com CAP na entrada do filtro e sabendo 

quanto de resíduo de carvão úmido foi removido em cada teste, é possível 

calcular os valores para cada V, considerando que o filtrado tem peso 

específico aproximadamente igual a 1 g/cm³.  

Para este cálculo utilizou-se o seguinte raciocínio: 

𝑀𝑖 = 𝑀𝑐 + 𝑀𝑓 
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Sendo: 𝑀𝑖 = massa da suspensão inicial 

       𝑀𝑐 = massa de carvão úmido retido pelo filtro 

           𝑀𝑓 = massa de filtrado 

Conhecendo-se 𝑀𝑖 e 𝑀𝑐 o valor de 𝑀𝑓 é facilmente calculado. 

Considerando que a massa específica do filtrado é 1g/cm³, seu volume em 

litros é igual sua massa em quilogramas. 

A tabela 4.3 apresenta o resultado para os cálculos dos volumes de filtrado 

a partir dos percentuais de umidade obtidos em cada teste. 

Tabela 4.3 – Cálculo volume de filtrado 

 

 

 

Conhecendo o volume de filtrado para cada teste podemos resolver as 

equações (6), (7), (8) e (9), ou seja: 

 Comparando todas abertas com somente a primeira metade aberta: 

∆𝑃1

∆𝑃2
=  

𝑉1²

𝑉2²
 

∆𝑃1 =  
(105000)²

(106970)²
 ∆𝑃2 

∆𝑃1 = 0,96 ∆𝑃2                   ∆𝑃2 ≅ 1,04 ∆𝑃1 

 

 Comparando todas abertas com somente a segunda metade aberta: 

∆𝑃1

∆𝑃3
=  

𝑉1²

𝑉3²
 

∆𝑃1 =  
(105000)²

(109195)²
 ∆𝑃3 

∆𝑃1 = 0,92 ∆𝑃3                    ∆𝑃3 ≅ 1,08 ∆𝑃1  

Teste 
Suspensão 

Inicial (Kg) 

Carvão Úmido 

Retido (Kg) 

Filtrado 

(Kg) 

Volume de 

Filtrado (L) 

1 155000 50000 105000 105000 

2 155000 48030 106970 106970 

3 155000 45805 109195 109195 

4 155000 40880 114120 114120 

5 155000 41745 113255 113255 
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 Comparando todas abertas com intercaladas somente as ímpares 

abertas: 

∆𝑃1

∆𝑃4
=  

𝑉1²

𝑉4²
 

∆𝑃1 =  
(105000)²

(114120)²
 ∆𝑃4 

∆𝑃1 = 0,85 ∆𝑃4                    ∆𝑃4 ≅ 1,18 ∆𝑃1  

 Comparando todas abertas com intercaladas somente as pares 

abertas: 

∆𝑃1

∆𝑃5
=  

𝑉1²

𝑉5²
 

∆𝑃1 =  
(105000)²

(113255)²
 ∆𝑃5 

∆𝑃1 = 0,86 ∆𝑃5                    ∆𝑃5 ≅ 1,16 ∆𝑃1  

 

A partir dos cálculos demonstrados acima, é possível perceber que a 

variação na pressão interna do filtro nos testes onde as torneiras estão 

intercaladas foi quase 20% maior com relação a situação do teste 1 (todas as 

torneiras abertas), possibilitando uma melhor secagem da torta, sendo que com 

somente as torneiras ímpares abertas o resultado foi um pouco mais 

satisfatório. 

 

4.3 Custos com Incineração  

Além de diminuir a porcentagem de umidade do carvão, reaproveitando 

a água, outro fator que foi influenciado para realizar o estudo foi o custo. Após 

a filtração a destinação do carvão é a incineração, o qual é cobrado R$ 4,16 

por quilo de carvão incinerado, dado obtido por cotação com a empresa 

responsável pela incineração de resíduos no dia 07/10/2017. 

Com essa redução na porcentagem de umidade é possível também 

reduzir o custo com incineração do carvão. Com base em 2016, cerca de 

50.000 quilos de carvão foram destinados para a incineração. Realizando a 
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diferença na porcentagem de umidade esta quantidade seria menor, conforme 

mostrado na tabela 4.5. 

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑣ã𝑜 = (50.000 − (
(100 − %𝑅𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑎)

100⁄ ) 

%Robtida – Porcentagem de umidade de carvão com as válvulas intercaladas ou 

com sequência até a metade aberta.  

Tabela 4.4 – Redução no kg de carvão. 

Base 2016 

 50.0001  Kg de carvão  

Todas abertas 50.000 

1ª Metade Aberta 48.030 

2ª Metade Aberta 45.805  

Intercaladas Ímpares 40.880 

Intercaladas Pares 41.745 

1Média dos relatórios internos de resíduos 

A tabela 4.5 mostra o custo e a economia com os procedimentos de 

redução da umidade sabendo-se que: 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 4,26 ∙ 𝑘𝑔𝑐𝑎𝑟𝑣ã𝑜 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 =  𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑖 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑓 

Custoi – Custo com todas as válvulas abertas 

Custof – Custo com as válvulas intercaladas ou com sequência até a metade 

aberta 

Tabela 4.5 – Economia com redução da percentagem de umidade. 

Base 2016 

50.000 kg de carvão Resíduo/kg Custo 
Diferença 

Todas abertas 50.000 R$      4,26 R$  213.000,00 

1ª Metade aberta 48.030 R$      4,26 R$  204.607,80 R$      8.392,20 

2ª Metade aberta 45.805 R$      4,26 R$  195.129,30 R$    17.870,70 

Intercaladas Ímpares 40.880 R$      4,26 R$  174.148,80 R$    38.851,20 

Intercaladas Pares 41.745 R$      4,26 R$  177,833,70 R$    35.166,30 
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Com essa redução em kg de carvão, para o melhor cenário (torneiras 

intercaladas sendo somente as ímpares abertas) é possível reduzir o custo 

com a incineração em quase R$39.000,00.  

4.4  Resultados da Análise por Campo de Risco 

Aproveitando a unidade de pré tratamento onde se localiza o filtro 

prensa, foi desenvolvido um estudo para encontrar outras possíveis melhorias 

para a estação, propostas através de uma Análise por Campo de Risco. 

4.4.1 Recomendações desta Análise e Ações Realizadas 

A tabela 4.6 mostra os pontos de melhoria que foram sugeridos pela 

Análise por Campo de Risco realizada após visita à Estação de Pré-tratamento. 

Tabela 4.6 – Propostas de melhoria para o processo 

Item Melhorias 

1 Melhorar o armazenamento dos resíduos de pallets na área, pois 

durante a visita na área foi verificado que os mesmos se encontram 

com pregos aparentes e empilhados perigosamente, apresentando risco 

de queda.  

2 O extintor de incêndio se encontra no mesmo local do chuveiro de 

emergência. Ele deve ser realocado para local mais adequado e possuir 

sinalização adequada no local e no piso. 

3 Deverá avaliar se o número e tipos de extintores de incêndio da unidade 

estão adequados à carga de incêndio do local 

4 Reposicionar a placa indicando a existência de kit de emergência para o 

local onde o kit se encontra.  

5 Avaliar ergonomicamente a atividade de adição de carvão em 

bombonas após a filtração. 

6 Instalar quadro de manobras para realizar as atividades de 

transferência na unidade de tratamento, de forma a minimizar a 

possibilidade de alinhamento errado durante as manobras. 

7 Realizar instrução operacional para os processos que ocorrem na 

Estação de Pré-tratamento. 
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8 Adequar o piso da unidade de forma possua proteção anti-ácida. 

 

 A tabela 4.7 a seguir mostra, a partir destas sugestões anteriores, quais 

ações foram postas em prática para reduzir os riscos apontados anteriormente. 

Tabela 4.7 – Ações para a melhoria do processo 

Item Ações 

1 Depois da reforma do piso, foi possível organizar os pallets em 

linhas especificas para melhor empilhamento e antes do 

descarregamento de pallets com efluentes na estação e realizada 

uma análise crítica sobre a qualidade e segurança do mesmo.  

2 O extintor de incêndio foi realocado para o local mais adequado e 

possui sinalização adequada no local e no piso. 

3 Foi avaliado pela a segurança e o número e tipos de extintores de 

incêndio da unidade estavam adequados à carga de incêndio do 

local. 

4 A placa foi colocada acima do kit de emergência indicando onde o 

mesmo se encontra.  

5 Foi avaliado a atividade e foi construída uma pá para o garfo da 

empilhadeira que retirava o carvão abaixo do filtro prensa, 

diminuindo o risco ergonômico de retirar manualmente este resíduo. 

6 O quadro de manobras foi instalado a fim de realizar as atividades 

de transferência na unidade de tratamento entre os tanques de 

equalização, o que minimizou a probabilidade de alinhamento 

errado durante as manobras. 

7 Muitos processos não tinham instrução técnica e somente um 

colaborador era especialista do processo. Por conta disto, foi criado 

um procedimento para o processo de tratamento de efluentes, 

indicando quais são as etapas e quais são os processos 

necessários para operar a planta.  

8 O piso da unidade foi reformado, dando maior limpeza e 

organização a unidade de Pré-tratamento. Além disso, o piso ficou 
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mais resistente a produtos químicos e a alta carga, como os 

caminhões que possui alto fluxo dentro da unidade.  
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CAPÍTULO 5 

Conclusão 

 Realizou-se um estudo comparando a variação de pressão no filtro e o 

volume de filtrado, sendo possível perceber que a variação na pressão interna 

do filtro com as torneiras intercaladas foi maior do que as outras metodologias. 

Isso nos faz concluir que a variação da pressão interna do filtro contribui para 

uma melhor secagem da torta de acordo também com os valores apresentados 

pelas as análises. 

De acordo com as análises foi observado que realmente a melhor 

metodologia para retirar a percentagem de umidade de carvão são com a 

torneiras intercaladas. Com isto foi possível reduzir, aproximadamente, 18% de 

umidade o que resultou em uma redução no custo de cerca de R$ 39 mil reais.   

 Além do estudo sobre a umidade de carvão na torta, foi realizada uma 

Analise por Campo de Risco, onde foram propostas melhorias para o processo 

em questões de automação e segurança para a planta, como, por exemplo: 

 Instalação de um quadro de manobras, a fim de diminuiu os riscos 

alinhamento no processo. 

 Reforma do piso, onde o nível foi reajustado, acrescentou maior 

resistência a caminhos e empilhadeiras e a proteção anti-ácida. 

 Adequação de uma pá para ser encaixada no garfo da empilhadeira a 

fim de retirar o carvão abaixo do filtro prensa, melhorando a 

ergonomia da atividade. 

 Realização da instrução técnica, o que permite que outros operadores 

possam também operar a estação de tratamento. 
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