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RESUMO 

 

Ricardo Rodrigues de Souza. Pós-tratamento de efluente de reator anaeróbio por 

microfiltração e ultrafiltração. 

 

Os reatores anaeróbios empregados no tratamento de esgoto sanitário necessitam de pós-

tratamento para melhor remoção de matéria orgânica, nutrientes e microrganismos. O presente 

trabalho objetivou avaliar as tecnologias de microfiltração e ultrafiltração no pós-tratamento 

de efluente de RALF. As amostras de RALF foram coletadas na ETE Riozinho (Irati-PR) e 

submetidas à microfiltração e ultrafiltração, em unidade piloto de bancada. Foram realizadas 3 

campanhas de ensaios em triplicata, sendo que a última contou com o pré-tratamento das 

amostras por coagulação/floculação/sedimentação com PAC e Tanino em diferentes 

dosagens. Em cada ensaio, o sistema de membranas foi operado num total de 120 minutos. Os 

dados levantados foram submetidos à análise estatística por ANOVA de arranjo fatorial com 

interação e 2 fatores a 5% de significância. Os resultados atestam que as tecnologias de MF e 

UF nas condições ótimas obtiveram como melhor eficiência de remoção para DQO, fósforo, 

turbidez, cor verdadeira, ST, SST e STV os percentuais de 85,2%, 99,3%, 99,8%, 96,9%, 

36,9%, 89,6% e 100%, respectivamente. Os valores determinados para os parâmetros 

microbiológicos estabeleceram a eficiência de 99,89% e 99,87% para E. coli e CT, na devida 

ordem. As duas tecnologias (MF e UF) demonstraram-se como ótimas alternativas no pós-

tratamento de efluente secundário de ETE’s sendo que as melhores eficiências de remoção de 

poluentes na maioria dos parâmetros estudados foi na UF. O pré-tratamento por coagulação 

contribuiu para o alcance de melhores eficiências de remoção de fósforo total e turbidez além 

de proporcionar maiores valores de fluxo do permeado durante a MF e UF. Com os resultados 

obtidos na permeabilidade hidráulica pode-se dizer que a limpeza química foi eficaz com taxa 

média de recuperação de fluxo de até 97,9%. 

 

Palavras – chave: microfiltração, pós-tratamento de efluentes, processo de separação por 

membranas, tratamento de esgoto sanitário, ultrafiltração. 
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 ABSTRACT 

 

Ricardo Rodrigues de Souza. Post-treatment of anaerobic reactor effluent by microfiltration 

and ultrafiltration. 

 

The anaerobic reactors used in the treatment of wastewater need of post-treatment for better 

removal of organic matter, nutrients and microorganisms. This research aimed to evaluate the 

microfiltration and ultrafiltration technologies as post-treatment of anaerobic reactor effluents. 

RALF samples were collected at Riozinho Wastewater Treatment Plant (Irati – PR) and 

treated at microfiltration and ultrafiltration membrane pilot system. Were performed 3 

campaign in triplicate serie of tests and the latter of them the samples were pretreated by 

coagulation/flocculation/sedimentation with PAC and Tanino in different dosages. In each 

test, the membrane system worked during 120 minutes. The obtained data were statistically 

analized by factorial ANOVA arrangement with interaction and 2 factors with 5% of 

significance level. The results show that the microfiltration and ultrafiltration technologies in 

optimal conditions reached as best removal efficiency for COD, phosphorus, turbidity, true 

color, ST, SST and STV percentages of 85.2%, 99.3%, 99.8%, 96.9%, 36.9%, 89.6% and 

100%, respectively. The amounts measured for microbiological parameters established the 

efficiency of 99.89% and 99.87% for E. coli and CT, respectively. Both technologies 

(microfiltration and ultrafiltration) have proved as great alternatives in the after-treatment of 

secondary effluent where the best pollutant removal efficiencies in most parameters studied 

was at ultrafiltration. The pretreatment by coagulation helped to achieve better total 

phosphorus and turbity removal efficiencies in addition to providing higher permeate flow 

values during the microfiltration and ultrafitration treatments. The results obtained in 

hydraulic permeability said that the chemical cleaning was efficient with average rate of up to 

97.9% recovery flow. 

 

Keywords: After-treatment of wastewater, sewage treatment, membrane separation process, 

microfiltration, ultrafiltration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, as condições ambientais são favoráveis ao tratamento biológico dos esgotos 

sanitários que tem sido a principal alternativa empregada, onde os sistemas anaeróbios são 

amplamente utilizados em vista dos benefícios que oferecem como: baixa demanda de área, 

baixo custo de implantação, curto tempo de detenção hidráulica, baixa produção de sólidos, 

capacidade de tolerar elevadas cargas orgânicas, possibilidade de aplicação em diferentes 

escalas e operação simplificada do sistema (CHERNICHARO, 2007). 

 Os reatores anaeróbios mais frequentemente empregados no tratamento de esgoto 

sanitário, tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket – Reator Anaeróbio de Manta de 

Lodo), geram efluentes que necessitam de pós-tratamento para a obtenção de melhor remoção 

de matéria orgânica, nutrientes (nitrogênio e fósforo) e microrganismos patogênicos (VAN 

HAANDEL; LETTINGA, 1994). 

Segundo Copen (2004), o tratamento de esgotos pode ocorrer por processos químicos, 

físicos ou biológicos, sejam isolados ou de forma combinada. Habert, Borges e Nobrega 

(2006) afirmam que processos físicos como membranas filtrantes podem remover dos esgotos 

os seguintes componentes, a saber: materiais em suspensão, colóides, bactérias, vírus, 

macromoléculas e moléculas de médio peso molecular.  

 No saneamento, as membranas filtrantes têm destaque no tratamento de água, pós-

tratamento de esgotos sanitários e de efluentes industriais e seu emprego é observado em 

fluxogramas de estações de tratamento de esgotos sanitários em países como: Japão, 

Austrália, Inglaterra, Alemanha Canadá e Estados Unidos. A princípio, o uso da 

microfiltração no tratamento avançado de águas residuárias destinava-se em circunstâncias 

onde existia pequena área disponível para instalação, para fins de reúso e em casos de países 

com legislações ambientais mais restritivas no que se referia aos padrões de lançamento do 

efluente em corpos receptores (VIDAL, 2006). 

 No tratamento de esgotos sanitários, os processos de separação por membranas 

(PSM) são aplicados como processos avançados de tratamento de efluentes que contém 

sólidos residuais ou bactérias e vírus em sua composição (KOREGA et al., 1991; POUET et 

al., 1994 apud AHN; SONG, 1999). 

 As tecnologias de microfiltração e ultrafiltração removem da fração líquida: SST, 

turbidez, macromoléculas, colóides, protozoários, bactérias e vírus (METCALF & EDDY, 

2003). Com isso, é possível utilizar as membranas com fins de remoção de microrganismos da 
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fração líquida a ser tratada, em substituição a sistemas de desinfecção, conforme 

Cheremisinoff (2002) ao garantir que a microfiltração demonstra ser tão eficaz quanto a 

cloração na remoção de coliformes do esgoto remanescente de tratamento secundário. 

 Fane (1996) afirma que a utilização de unidades de microfiltração no tratamento 

avançado de esgotos produz efluente praticamente ausente de sólidos em suspensão e 

apresenta coliformes totais e fecais abaixo do limite de detecção dos métodos empregados. 

 Segundo Schneider e Tsutiya (2001) a ótima qualidade obtida no efluente final 

quando se utilizam membranas de microfiltração para o pós-tratamento de efluentes 

secundários - gerados em distintas unidades de tratamento biológico - tem atendido, em 

muitas ocasiões, a padrões de emissão para águas de Classe 2 e para reúso industrial, agrícola, 

entre outros.  

 Al-Malack (2003) afirma que o uso da microfiltração tangencial como alternativa ao 

tratamento terciário convencional de esgotos produz permeado de melhor qualidade em 

comparação aos processos convencionais. 

 Jonsson e Tragardh (1990) e Scott (1993) relatam o aumento no uso de tecnologias 

de ultrafiltração em diversos processos como produção de água ultra-pura, clarificação de 

vinhos e sucos, na indústria alimentícia, na indústria de papel e celulose, na biotecnologia, no 

tratamento de águas residuárias, tratamento de água e esgoto sanitário, etc.  

 Kim, Chen e Ting (2002) ao utilizarem membranas de ultrafiltração para o 

tratamento de efluente secundário de uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) que trata 

esgotos domésticos combinados com efluentes industriais, encontraram ótima eficiência para 

a remoção de turbidez, obtendo-se resultados abaixo de 1,15 uT.  

 Metcalf & Eddy (2003) reiteram que a microfiltração e a ultrafiltração têm como 

desvantagem a diminuição gradual de fluxo do permeado ao longo do tempo devido ao 

acúmulo de partículas na superfície da membrana e outros mecanismos que causam o fouling 

que segundo Singh (2005) resulta na perda da qualidade do permeado, diminui a eficiência da 

membrana, requer a reposição de membranas e acarreta em maiores custos operacionais. 

Uma alternativa para a prevenção e/ou redução do fouling causado pela presença de 

materiais coloidais na parede dos poros, é o uso da coagulação prévia associada às tecnologias 

de membranas filtrantes. Lim e Bai (2003) afirmam que o método possibilita maior eficiência 

na remoção de poluentes pelas membranas aumentando a eficiência global do processo. 
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Al-Malack e Anderson (1996) observaram que quando a coagulação foi utilizada em 

associação à microfiltração tangencial, houve a diminuição do depósito de partículas na 

superfície da membrana que contribuíam para a ocorrência de fouling. 

 São indispensáveis estudos que avaliem o pós-tratamento de esgotos sanitários 

utilizando-se da microfiltração e ultrafiltração para a compreensão dos fenômenos envolvidos 

nestes processos, de modo a torná-los cada vez mais eficazes. Somado a isto, faz-se 

importante a avaliação do uso da coagulação prévia de efluente secundário associado às 

tecnologias de membranas com vistas à redução do fouling no tratamento e aumento da 

eficiência global do sistema. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

 

 Avaliar a eficiência dos processos de microfiltração e ultrafiltração tangencial como 

alternativas de pós-tratamento de efluente de reator anaeróbio tratando esgoto sanitário. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudar as condições operacionais do sistema para o estabelecimento da pressão de 

operação ideal em microfiltração e ultrafiltração. 

 Obter a eficiência média de remoção de poluentes (parâmetros ambientais) na 

microfiltração e ultrafiltração, comparando-se os processos estudados. 

 Avaliar a eficiência global do processo estudado e o comportamento de fluxo de 

permeado pelo emprego da coagulação das amostras de efluente previamente à 

microfiltração e ultrafiltração. 

 Investigar a eficiência da limpeza química empregada nos módulos de microfiltração e 

ultrafiltração na recuperação do fluxo do permeado. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 MEMBRANAS FILTRANTES 

 

 Van Rijn (2004) afirma que o processo pioneiro de separação por membranas 

ocorreu com a osmose reversa no século XVIII, utilizando-se de membranas biológicas. 

Conforme Eykamp (1995), a microfiltração em escala comercial perde apenas para a diálise 

como mais antigo processo de membranas praticado levando-se em conta que a tecnologia 

obteve desenvolvimento a partir da descoberta da nitrocelulose no ano de 1846. 

 Segundo Singh (2005), o desenvolvimento de processos de membranas com fins 

comerciais se deu no ano de 1920 para a microfiltração e em 1930 para ultrafiltração. Ambos 

ocorreram na Alemanha e as tecnologias foram, a princípio, aplicadas em usos laboratoriais. 

 Membranas filtrantes são consideradas tecnologias ainda recentes no campo da 

filtração. Apesar disso, seu uso é observado há cerca de 50 anos onde ganharam maior 

notoriedade como processo de separação, principalmente em plantas industriais de tratamento 

(SUTHERLAND, 2008; REIF, 2006). 

 Membranas biológicas possuem um papel essencial no meio ambiente em sistemas 

biológicos naturais, onde exercem diversas funções como: transporte de nutrientes e água, 

estoque/conversão de energia e transferência de informação. A principal característica destas 

membranas tem relação à especificidade (seletividade) e ao baixo consumo energético no 

transporte de espécies entre as duas diferentes fases como ocorre nos processos de troca nas 

células onde podem ser alimentadas por nutrientes ou excretar resíduos. As membranas 

sintéticas surgiram para reproduzir o que acontece com as membranas naturais, 

principalmente quanto suas características próprias de seletividade e permeabilidade (VAN 

RIJN, 2004; HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006; REIF, 2006). 

 Segundo Howe et al. (2012), a peneiração é o mecanismo de filtração predominante 

nas membranas, onde os materiais (espécies) maiores do que a faixa de tamanho dos poros 

são retidos na superfície enquanto que a fração líquida (solvente) e as partículas muito 

menores que os poros atravessam a membrana.  

 As membranas filtrantes possuem permeabilidade seletiva e a corrente de 

alimentação divide-se em: i) parte dos compostos presentes na alimentação é seletivamente 

retida, chamada de concentrado; ii) a outra fração de espécies físicas e químicas que 

transpassam a membrana é chamada de permeado. Com isso, pode-se dizer que a eficiência da 
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membrana é determinada pela seletividade e pelo fluxo de permeado produzido, sendo o 

tamanho do poro fator determinante no grau de seletividade de uma membrana (JUDD, 2006). 

 A pressão ou vácuo direcionado no módulo de filtração possibilita a remoção de 

partículas da fração líquida que formam o concentrado, enquanto a outra parcela do fluxo 

junto com os compostos menores que os poros permeiam a membrana (HOWE et al., 2012). 

 Schneider e Tsutiya (2001) atestam que a membrana é composta de um filme fino e 

resistente que delimita duas fases fluidas atuando na separação para o transporte de 

componentes destas soluções quando aplicado algum tipo de força externa. A pressão, a 

sucção (pressão negativa) ou o potencial elétrico é que atuam como fontes externas na 

filtração por membranas.  

 Na figura 1, encontra-se a representação da filtração de espécies através de uma 

membrana sintética permeável.  

 

 
Figura 1 - Representação da filtração de espécies através de uma membrana 

(Fonte: G.E. COMPANY, 2014) 

 

 Membranas apresentam diferentes morfologias: sintéticas ou inorgânicas, densas ou 

porosas. As sintéticas, geralmente são fabricadas de materiais poliméricos com diferentes 

características químicas e físicas. As inorgânicas possuem maior vida útil e facilidade na 

limpeza, todavia seus custos são elevados. Apesar da variedade na composição, propriedades 

de transporte como a permeabilidade do líquido e a capacidade seletiva são importantes 

características do processo. A membrana sintética ideal deve possuir alta permeabilidade e 

seletividade, resistência térmica, química e mecânica. (HABERT; BORGES; NOBREGA, 

2006;) 



23 

 

 
 

3.2 PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS 

 

 Processos de separação por membranas englobam as membranas filtrantes que são 

tecnologias em que a corrente de alimentação de um determinado líquido a ser submetido à 

filtração numa membrana, ao atingir a sua superfície, divide-se em duas correntes distintas: o 

permeado e o concentrado. A membranana é um material que pode ser transpassado pelo 

permeado que possui em sua constituição parcela da fração líquida em conjunto com os 

compostos menores que o tamanho dos poros da membrana, levando em conta a sua 

permeabilidade.  

 Para Scott (1995), o principal fator que distingue o processo de separação por 

membranas de outras técnicas de separação é o uso de outra fase: a membrana. Os processos 

de separação por membranas podem ser constituídos por membranas sintéticas, porosas ou 

semipermeáveis com o objetivo de separar da porção líquida, as partículas sólidas de 

pequenos diâmetros, as moléculas e ainda os compostos iônicos dissolvidos no meio líquido. 

Para isso, usualmente é aplicado um gradiente de pressão hidráulica (MIERZWA; 

HESPANHOL, 2005). 

 A membrana funciona como uma barreira que separa distintas fases e restringe, sob a 

ação de uma força motriz, total ou parcialmente, o transporte de espécies químicas presentes 

nessas fases. As moléculas de tamanho inferior ao do poro da membrana permeiam-na, 

enquanto que as moléculas de tamanho superior são retidas na superfície da membrana, 

chamadas de concentrado (HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). 

 Vidal (2006) afirma que em membranas filtrantes, além da retenção física dos solutos 

existentes na fração líquida, ocorrem mecanismos de adsorção na superfície e no interior dos 

poros da membrana, assim como na camada de torta que se acumula na superfície da 

membrana que pode ser considerada uma membrana secundária na remoção dos 

contaminantes presentes na alimentação do sistema.  

 Os processos de separação por membranas são classificados de acordo com suas 

características como o tipo e o tamanho dos poros da membrana, destacando-se as tecnologias 

de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração, osmose reversa, diálise e eletrodiálise que têm 

suas características gerais apresentadas na tabela 1. 
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Tabela 1 – Características gerais dos processos de separação por membranas 

Parâmetro 

Tecnologia de membrana 

Microfiltração Ultrafiltração Nanofiltração 
Osmose 

Reversa 
Diálise 

Eletro-

diálise 

Força 

Motriz 

Diferença de 

pressão 

hidrostática e 

vácuo 

Diferença de 

pressão 

hidrostática 

Diferença de 

pressão 

hidrostática 

Diferença 
de pressão 

hidro-

stática 

Diferença 
de concen-

tração 

Diferença 
de 

potencial 
elétrico 

Mecanismo 

de 

separação 

Peneiramento Peneiramento 

Peneiramento 

difusão e 

exclusão 

Difusão e 

exclusão 
Difusão 

Troca 

iônica 

com 
membra

na 
seletiva 

Estrutura 

e tamanho 

do poro 

(nm) 

Macroporos   

(> 50) 

Mesoporos  

(2-50) 

Microporos    

(< 2) 

Densa            

(< 2) 

Mesoporos 

(2-50) 

Micro-

poros    
(< 2) 

Faixa de 

operação 

(µm) 

0,08 - 2 0,005 – 0,2 0,001 – 0,01 
0,0001 – 

0,001 
- - 

Espécies 

no 

permeado 

Água e sólidos 

dissolvidos 

Água e 

moléculas 

pequenas 

Água, 

moléculas 

pequenas e 

íons 

Água, 
moléculas 

pequenas e 

íons 

Água e 
moléculas 
pequenas 

Água e 

íons 

Constitu- 

intes 

removidos 

SST, turbidez, 

cistos e 

oocistos de 

protozoários, 

parte das 

bactérias e 

vírus 

Macro-

moléculas, 

colóides, 

maioria das 

bactérias, 

parte dos vírus 

e proteínas 

Moléculas 

pequenas, 

parte da 

dureza e vírus 

Moléculas 

muito 
pequenas, 

cor, dureza, 
sulfatos, 

nitrato, 

sódio e 

outros íons 

Macro-
moléculas, 
colóides, 

maioria 

bactérias, 

alguns 

vírus e 

proteínas 

Íons de 

sais 
ionizados 

(Fonte: METCALF & EDDY, 2003) 

 

 O esquema simplificado de filtração no módulo de membrana é apresentado na 

figura 2. Pode-se observar que parte da fração líquida submetida à filtração, não transpassa a 

membrana e em conjunto com as espécies rejeitadas dá origem ao concentrado. 

 

 

Figura 2 - Esquema do processo de separação através da membrana 

(Adaptado de: HOWE et al., 2012) 
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Segundo Mierzwa e Hespanhol (2005), os processos de separação são distintos da 

filtração convencional pelas seguintes características que possuem: i) o fluxo da fração líquida 

ocorre em paralelo às membranas (tangencial) o que não obriga que todo o efluente atravesse 

a membrana; ii) as membranas promovem a separação de partículas sólidas de pequeno 

tamanho e compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos com eficiência; iii) as pressões 

promovidas são bem maiores, quando comparadas aquelas observadas em processos de 

filtração convencional. Além disso, Scott (1995) afirma que o filtrado ou permeado ideal deve 

ser isento de sólidos suspensos o que não ocorre em filtros convencionais onde as partículas 

fragmentadas e o meio filtrante podem escapar do sistema durante a filtração. 

   Na figura 3, são exemplificados os tipos e dimensões de partículas e moléculas que 

são retidos ou permeiam a membrana, para a microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e 

osmose reversa. O gradiente de pressão é aumentado conforme o tamanho dos poros das 

membranas diminuem para cada tecnologia. 

 

 

Figura 3 – Seletividade das tecnologias de membranas 

(Adaptado de: HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006) 

 

 Fane, Xi e Rong (2006) afirma que as tecnologias de microfiltração, ultrafiltração e 

nanofiltração têm capacidade de remover turbidez, protozoários e bactérias do efluente 

tratado. A remoção de vírus pode ser obtida em processos de ultrafiltração e nanofiltração. 
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 A tabela 2 apresenta características operacionais das tecnologias de microfiltração e 

ultrafiltração, objetos de avaliação no presente estudo.  

 

Tabela 2 - Características dos processos de microfiltração e ultrafiltração 

Caracterísiticas Microfiltração Ultrafiltração 

Consumo de Energia 

(kWh/m3) 
0,4 3,0 

Produto Recuperado (%) 94-98 70-80 

Rejeitado 
Material em suspensão, 

colóides, argila, bactérias 

Colóides, macromoléculas, 

proteínas, vírus 

Permeado 

Água, sólidos dissolvidos, sais, 

macromoléculas, moléculas de 

médio peso molecular 

Água e sais solúveis de baixa 

massa molar, moléculas de 

médio peso molecular 

Adaptado de: HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006; WAGNER, 2001; METCALF & EDDY, 2003 

 

 A operacionalização dos processos de separação por membranas é muito simples. No 

sistema, uma bomba é utilizada para pressurização da corrente de alimentação circulando-a 

através do módulo de membranas enquanto uma válvula é utilizada para a manutenção da 

pressão do concentrado. Ademais, o permeado é geralmente retirado do sistema por pressão 

atmosférica (METCALF & EDDY, 2003). 

 A transferência de massa no processo pode ser separada em dois seguimentos: (i) 

transferência de massa do solvente e (ii) transferência de massa dos solutos. Nas tecnologias 

de microfiltração e ultrafiltração, o movimento do solvente se dá por fluxo convectivo ao 

poro, enquanto o soluto se move por difusão e por convecção induzida do solvente. A 

transferência de massa do solvente e do soluto são inter-relacionadas e a maioria dos sistemas 

utilizam a pressão diferencial entre o fluxo de alimentação e o permeado. (NEAL, 2006). 

 De acordo com Schneider e Tsutiya (2001) e Judd (2006), o desempenho global do 

sistema é determinado por vários fatores: a geometria e posição da membrana em relação ao 

fluxo de água, o tamanho dos poros da membrana, o design da membrana, a carga elétrica da 

membrana e dos solutos, dimensão e morfologia dos solutos, propriedades químicas da água 

de alimentação, taxa de filtração e fatores heterodinâmicos (tensão de cisalhamento na 

superfície da membrana). 
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3.2.1 Morfologia e materiais das membranas 

 

 Pode-se diferenciar as membranas morfologicamente, sendo que são classificadas em 

simétricas e assimétricas. 

 A membrana é uma fina e simples interface que controla a permeação de espécies 

químicas e físicas e possui a estrutura e composição homogênea ou heterogênea. Membranas 

homogêneas são as simétricas (isotrópicas) que possuem a distribuição dos poros de maneira 

regular ao longo da sua interface. Enquanto que, em membranas assimétricas ou anisotrópicas 

a distribuição dos poros ao longo da camada é diferente (BAKER, 2004; GHIGGI, 2011). 

 Mulder (1996) afirma que a resistência ao fluxo do permeado depende da espessura 

da membrana que possui de 10 a 200 µm, no caso das simétricas. Vidal (2006) afirma que a 

porosidade e produtividade deste tipo de membrana são limitadas, uma vez que, os poros 

ocupam muito espaço e limitam o volume de transporte de permeado.  

 Atualmente as membranas assimétricas são mais adotadas já que apresentam poros 

maiores ao longo da espessura da membrana que oferece maior resistência mecânica à pele 

durante a pressurização do sistema (BAKER, 2004). A figura 4 apresenta o diagrama com 

tipos de membranas simétricas e assimétricas mais empregadas em escala comercial. 

 

 

Figura 4 - Diagrama com os principais tipos de membrana existentes. 

Adaptado de: BAKER, 2004. 

 

 As membranas podem ser fabricadas a partir de materiais orgânicos e inorgânicos. 

Habert, Borges e Nobrega (2006) afirmam que a partir de materiais orgânicos podem ser 

fabricadas membranas poliméricas que são mais utilizadas pelo seu baixo custo enquanto que 

as inorgânicas ou não poliméricas têm como vantagens uma maior vida útil e facilidade de 

limpeza. Os autores complementam que as poliméricas podem ser fabricadas a partir de 
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materiais como o acetato de celulose, a poli(éter sulfona) e poli(éter imida). Na categoria de 

membranas não poliméricas, destacam-se as cerâmicas.  

 Wagner (2001) afirma que diversos tipos de polisulfona têm sido usadas como 

material para membranas de microfiltração e ultrafiltração desde o ano de 1975 e sua 

principal vantagem é a resistência às variações de temperatura e pH. 

 Existem diferentes tipos de membranas classificadas de acordo com sua estrutura que 

é determinada pela distribuição e formato dos poros. Scott (1995) resume que são encontrados 

dois tipos principais de estrutura em membranas: simétricas e assimétricas. As simétricas 

geralmente são do tipo porosas, não porosas ou de poros cilíndricos. Por sua vez, as 

assimétricas possuem uma distribuição da estrutura de poros não uniforme na interface.  

 O material de composição ideal para uma membrana deve possuir principalmente as 

seguintes características: resistência química apropriada, estabilidade e resistência mecânica, 

estabilidade térmica, alta permeabilidade, alta seletividade ou retenção, estabilidade de 

operação e baixo custo (SCOTT, 1995; JUDD, 2003). 

 As membranas de microfiltração e ultrafiltração que são objeto de estudo do presente 

trabalho são do tipo fibra oca e por isso serão descritas a seguir. 

 Membranas de fibra oca são amplamente utilizadas em processos de diálises, osmose 

reversa, microfiltração e ultrafiltração em padrões industriais. Constituem-se de tubos com 

diâmetro interno que pode variar entre 25 µm a 2 mm e geralmente são fabricadas a partir de 

materiais poliméricos podendo ser configuradas da mesma forma que os módulos de 

membranas tubulares (SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001; NEAL, 2006). 

 Na figura 5, encontra-se a imagem dos poros de membrana de microfiltração do tipo 

fibra oca em escala microscópica.  

 

 
Figura 5 - Detalhe microscópico dos poros de membrana de microfiltração, tipo fibra oca. 

(Fonte: PAM Membranas, 2014) 
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 As membranas de fibra oca geralmente são compostas por uma estrutura microporosa 

que possui uma densa camada de seletividade na superfície ou no interior da membrana 

(BAKER, 2004). Além disso, suportam a retrolavagem no sistema, têm um baixo custo, 

promovem pouca turbulência e são ótimas para operação em fluxo tangencial à membrana. 

(JUDD, 2006; CHEREMISINOFF, 2002).  

 Na Figura 6, são apresentadas imagens microscópicas das membranas tipo fibra oca. 

 

 

Figura 6 - Membranas de fibra oca. 

Legenda: (a) Feixe de membranas. (b) Detalhe microscópico da fibra. 

(Fonte: PAM – Membranas, 2014) 

 

 Os feixes de membranas observados na figura 6 necessitam de um recipiente que 

abrigue as membranas que são os módulos de filtração. Fane (2006) observa que as 

membranas são colocadas em módulos que servem de suporte e contribuem para a gestão do 

fluído. Os módulos de membrana de fibra oca são recipientes pressurizados, tendo como 

vantagens: o baixo consumo de energia e o alto empacotamento de fibras no módulo. Porém, 

como desvantagem podem necessitar de pré-tratamento do líquido a ser filtrado. 

 O módulo de membrana é uma unidade completa, contendo: a estrutura de suporte de 

pressão para as membranas, a entrada da alimentação, as saídas do permeado e concentrado, e 

uma estrutura externa de suporte. É constituído de um feixe de centenas a milhares de fibras 

inseridas dentro de um recipiente com pressão (tubo). O fluxo de alimentação na membrana 

pode ocorrer do meio interno para ou externo ou do meio externo para o meio interno das 

fibras (METCALF & EDDY, 2003). 

 Segundo Judd (2006) e Cheremisinoff (2002), módulos de membrana de fibra oca 

são bastante eficazes no aproveitamento de uma grande área de superfície de filtração num 

pequeno volume que se traduz numa ótima densidade de empacotamento, onde o módulo 

individual de ultrafiltração pode conter mais de 3000 fibras. 
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3.2.2 Microfiltração 

 

 As membranas de microfiltração promovem a filtração considerando o tamanho das 

partículas e geralmente possuem poros com tamanhos entre 0,1 e 10 μm onde são removidos a 

exemplo: sílica na forma coloidal, óleos e bactérias. A microfiltração consiste em um 

processo mecânico de filtração dinâmica realizado por membranas que propiciam a separação 

de forma seletiva, a purificação e a concentração de substâncias orgânicas de alto peso 

molecular. Um ponto vantajoso a ressaltar, é a baixa pressão necessária para promover a 

seletividade na ordem de 0,2 a 0,5 bar, o que resulta em um baixo consumo de energia para 

alimentação do sistema (COPPEN, 2004).  

 Baker (2004) afirma que entre os anos de 1990 e 1993, foram implantados os 

primeiros sistemas de tratamento de águas de superfície para a produção de água potável, pelo 

uso de tecnologias de microfiltração e ultrafiltração nos Estados Unidos da América. 

Conforme Fane, Wang e Jia (2011), o caso pioneiro de aplicação de microfiltração em 

saneamento, foi no tratamento de água, após o acontecimento de um surto de 

Cryptosporidium no ano de 1992, naquele país. A partir disso, os processos de separação por 

membrana foram amplamente estudados, onde desenvolveram-se de forma a atender 

demandas de remoção de organismos patogênicos em água de abastecimento, principalmente. 

 Eykamp (1995) já havia relatado sobre um emergente emprego da microfiltração no 

tratamento de esgotos, em especial nos esgotos municipais. 

 As membranas microporosas de microfiltração têm sido preparadas a partir de 

diferentes materiais como cerâmica, vidro, metais e polímeros (AL-MALACK; ANDERSON, 

1997). A microfiltração constitui-se um processo interessante pelo fato de trazer como 

principais vantagens: a remoção seletiva de metais, baixo consumo de energia, custo de 

investimento relativamente baixo e ainda a possibilidade de integrar o processo a outros 

sistemas de tratamento existentes (MIERZWA; HESPANHOL, 2005). 

 Estudos em escala piloto de microfiltração têm sido capazes de produzir permeado 

com boa remoção de contaminantes particulados incluindo bactérias coliformes 

(CHEREMISINOFF, 2002). Segundo Broom et al. (1994) a tecnologia é considerada como 

estável e robusta, além de possuir uma ótima capacidade de filtração para diferentes 

constituintes presentes no fluído. Vidal e Campos (2009), avaliaram a microfiltração 

tangencial tratando esgoto sanitário e encontraram resultados satisfatórios no que se refere à 

SST (ausente), demanda química de oxigênio (DQO) (< 20mg/L), turbidez (< 1,69 uT) e 

fósforo (< 2,2 mgP/L). 
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 A microfiltração em conjunto com a ultrafiltração pode resolver a maior parte dos 

problemas de separação para a remoção de material particulado e macromoléculas no 

solvente. As maiores vantagens técnicas são relacionadas a: composição do material da 

membrana que é resistente a variação de temperatura, as membranas não são quimicamente 

alteradas como observado na destilação e precipitação que são tecnologias concorrentes. 

Ademais, membranas de filtração possuem simplicidade operacional e baixos custos quando 

comparada a processos de filtração a vácuo, separação centrífuga, etc. (SCOTT, 1993). 

 Por fim, é importante levar em conta as informações inerentes à membrana em 

estudo que podem ser fornecidas pelo fabricante. Van Gassel e Ripperger (1985) já 

ressaltavam que características como seletividade e condições operacionais em membranas 

filtrantes são diretamente influenciados pelo tipo de membrana, construção do módulo, 

parâmetros de operação adotados e desenho da planta de microfiltração. 

 As principais vantagens e desvantagens dos processos de separação de membrana, no 

que diz respeito à microfiltração e ultrafiltração podem ser verificadas na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Vantagens e desvantagens em tecnologias de microfiltração e ultrafiltração 

Vantagens Desvantagens 

Pode reduzir o montante de produtos 

químicos no tratamento 

Utiliza mais eletricidade no funcionamento, 

as altas pressões podem requerer energia 

intensiva 

Menor área requerida, os equipamentos de 

membranas requerem de 50% a 80% 

menos área do que os sistemas de 

tratamento convencionais 

Pode exigir pré-tratamento para a redução do 

fouling; as instalações para o pré-tratamento 

aumentam os requisitos com área e 

consequente custo geral do processo 

Necessidade de mão-de-obra é reduzida, 

pois pode ser automatizado facilmente 

Pode requerer o manuseio e disposição final 

dos resíduos gerados (concentrado) 

Novo design de membranas permite o 

funcionamento em baixas pressões com 

possibilidade de custos competitivos do 

sistema quando comparado aos processos 

convencionais de tratamento de esgotos 

Fluxo do permeado diminui gradualmente ao 

longo do tempo. A taxa de recuperação 

(permeado) pode ser muito menor do que os 

100% (alimentação) 

Remoção de cistos de protozoários, 

oocistos e ovos de helmintos; pode 

remover parte das bactérias e vírus 

Necessidade da troca das membranas a cada 

3 ou 5 anos 

Fonte: METCALF & EDDY, 2003. 
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3.2.3 Ultrafiltração 

 

 Mulder (1996) classifica a ultrafiltração como um processo situado, levando em 

conta o tamanho médio dos poros, entre as tecnologias de microfiltração e a nanofiltração. As 

membranas de ultrafiltração possuem superfície filtrante mais densa do que a observada na 

microfiltração e apresentam maior resistência hidrodinâmica. Singh (2005) confirma que os 

poros menores observados na ultrafiltração em conjunto com a baixa porosidade de superfície 

produzem uma resistência hidrodinâmica maior, quando comparado com a microfiltração. 

 Membranas de ultrafiltração necessitam da aplicação de uma força motriz com 

gradientes de pressão entre 1 e 10 bar e possui diâmetro dos poros entre 0,001 e 0,1 µm. 

Geralmente, são empregadas na purificação e fracionamento de macromoléculas ou material 

coloidal do solvente e podem reter substâncias como bactérias, gorduras, proteínas e lactose. 

O solvente e os sais transpassam a membrana enquanto que as moléculas de alto peso 

molecular são retidas (SCOTT, 1993; MIERZWA; HESPANHOL, 2005; BAKER, 2004). 

 Diversos processos industriais utilizam a ultrafiltração, a exemplo: química e 

nuclear, papel e celulose, automobilística, esterilização, no tratamento de água e esgoto 

sanitário dos processos, clarificação de vinhos e sucos, etc. (COPPEN, 2004; SCOTT, 1993). 

 Há predominância de fenômenos físicos de filtração onde fenômenos químicos 

também são envolvidos e permite a dissolução de sais que permeiam a membrana, enquanto 

rejeita as substâncias de alto peso molecular seletivamente. Em alguns casos, a ultrafiltração 

com poros de tamanho menor tem sido utilizada também para a remoção de compostos de alto 

peso molecular como colóides, proteínas e carboidratos (METCALF & EDDY, 2003). 

 

3.4 FOULING DAS MEMBRANAS 

 

 Em processos de separação por membranas, desde o início da operação do sistema, 

observa-se uma significativa diminuição do fluxo do permeado ao decorrer da filtração. Isso 

se deve aos fenômenos de colmatação (fouling) que limitam seriamente o transporte do 

solvente e dos solutos através da membrana e afeta negativamente o fluxo do permeado. 

 O termo “fouling” de membrana é amplamente descrito por diversos pesquisadores 

na bibliografia disponível (HOWE et al., 2012; FANE, 2006; BAKER, 2004; METCALF & 

EDDY 2003), entendido como o efeito do potencial de depósito e acúmulo de espécies 
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incrustantes sobre a superfície ou dentro dos poros das membranas de filtração. As espécies 

são oriundas da água de alimentação dos processos de separação por membranas. 

 O depósito de partículas em membranas é usualmente classificado em três 

mecanismos: bloqueio do poro, diminuição (estreitamento) do poro e formação de torta 

(VIDAL, 2006; AHN et al., 1998 apud METCALF e EDDY, 2003). O acúmulo destas 

partículas na membrana pode produzir o fouling que causa sérias alterações no fluxo de 

permeado da microfiltração e ultrafiltração. 

 

 

Figura 7 - Principais mecanismos de rejeição em membranas filtrantes. 

Legenda: (a) entupimento de poro; (b) adsorção na parede do poro; (c) camada de torta 

de superfície. (Adaptado de: HOWE et al., 2012) 

 

 O fouling pode ser reversível ou irreversível e consiste basicamente no acúmulo de 

contaminantes na superfície ou dentro dos poros da membrana. A formação de torta ou de 

camada de gel decorrente da polarização por concentração ocorre quando a maior parte dos 

sólidos da corrente de alimentação são maiores do que o tamanho dos poros da membrana 

(METCALF & EDDY, 2003). 

 O fouling afeta o desempenho da membrana pela formação de uma camada de 

sólidos sobre a superfície e pelo bloqueio completo ou parcial dos poros que alteram a 

efetividade de distribuição do tamanho dos poros da membrana (FIELD, 1995). 
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Figura 8 - Representação do fouling em membrana de ultrafiltração 

Fonte: Baker (2004) 

 

 Habert, Borges e Nobrega (2006), afirmam que a polarização de concentração é 

pertinente a qualquer fenômeno de transporte seletivo e produz uma resistência adicional à 

transferência de massa do solvente através da membrana que resulta na queda do fluxo de 

permeado. A polarização de concentração é reversível, porém os fenômenos que compõem o 

fouling são totalmente ou parcialmente irreversíveis. 

 A polarização de concentração, a formação da camada gel, a colmatação e o fouling 

(resultado da combinação da formação da camada gel e colmatação) resultam na queda do 

fluxo dos processos de separação por membranas e leva ao aumento da resistência do fluido 

na membrana pela formação de um obstáculo adicional. Os fenômenos ocorrem, sobretudo, na 

microfiltração e ultrafiltração que são tecnologias que usualmente não dispõem de pré-

tratamento da água de alimentação (SCOTT, 1993). Para Coppen (2004) a causa do fouling 

das membranas se dá pelo conjunto dos fenômenos de polarização de concentração, adsorção, 

formação de camada de gel e entupimento de poros. 

 O fouling é observado especialmente em membranas de microfiltração e 

ultrafiltração que são porosas e mais susceptíveis ao fenômeno. Na microfiltração, pode 

resultar no declínio do fluxo em até 90% em estágios avançados, quando comparado ao fluxo 

da água pura através da membrana (MULDER, 1995). 

 Segundo Eykamp (1995), há vários tipos de fouling, dentre eles: o rápido ou 

imediato, o cumulativo e o destrutivo: 
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 O fouling imediato é um fenômeno de adsorção e pode ocorrer 

instantaneamente, por exemplo: causado pela umidade do fluído de 

alimentação, sem que haja o início da aplicação de pressão da operação. 

 O fouling cumulativo é a diminuição lenta do fluxo da através da membrana 

durante o processo, resultante da deposição lenta de alguns materiais da 

corrente de alimentação sobre a membrana. O fenômeno pode reduzir o fluxo à 

metade do valor inicial que pode levar de minutos a meses. 

 Quanto ao fouling destrutivo, ocorre quando substâncias em baixas 

concentrações na corrente de alimentação possuem afinidade com o material 

da membrana e podem causar alterações irreversíveis em sua estrutura. 

 Frequentemente, a separação das partículas pela membrana envolve fenômenos de 

adsorção sobre a superfície do poro, resultando na redução do seu tamanho. Somado a isso, 

partículas são depositadas na superfície da membrana e formam a torta que funciona como um 

filtro secundário. Assim, a microfiltração, por muitas vezes, pode possuir seletividade a 

partículas muito menores que o tamanho real dos poros (SINGH, 2005). 

 Geralmente, são utilizados três métodos de controle do fouling das membranas: pré-

tratamento do efluente de alimentação, retrolavagem (limpeza física) e limpeza química das 

membranas. O uso do pré-tratamento objetiva a redução dos sólidos suspensos totais e 

bactérias presentes na água de alimentação. Alguns constituintes acumulados não são 

removidos pela retrolavagem, sendo necessária a limpeza química e os danos causados pelos 

compostos nocivos à membrana geralmente são irreversíveis (METCALF & EDDY, 2003). 

 É importante ponderar que apesar de certos níveis de incrustações na membrana 

serem reversíveis por processos químicos e físicos de limpeza, algumas formas de fouling 

podem ser irreversíveis (FANE et al., 2006). 

 

3.4.1 Controle do fouling por limpeza química 

 

 Segundo Jonsson e Tragardh (1990), existem diversas técnicas que podem ser 

utilizadas para o reestabelecimento do fluxo em membranas de ulfrafiltração e descreve os 

seguintes passos: 

I. Primeiramente, as espécies que causam as incrustações devem ser 

identificadas; 
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II. Num segundo momento, deve se pesquisar um método de pré-tratamento que 

reduza a influência dos fenômenos que levam à queda do fluxo no processo. 

III. Em seguida, deve-se lançar mão dos métodos de limpeza ao alcance e 

determinar quais são eficientes para a restauração do fluxo do permeado. 

IV. Por último, caso os passos anteriores não tiverem sucesso, deve-se fazer a 

substituição do tipo de membrana com diferentes características de forma que 

se atinja melhores resultados no processo.  

 

 Segundo Chapman-Wilbert (1993), a limpeza das membranas é tão importante 

quanto o pré-tratamento da corrente de alimentação, no que diz respeito à extensão do tempo 

de vida e da eficiência da membrana. Van Rijn (2004) afirma que a superfície de membrana 

limpa se torna uma vantagem, pois as características de filtração são inerentes somente à 

membrana, sem sofrer interferência adicional da camada de torta sobre o fluxo do permeado. 

 A limpeza química, com o uso de agentes químicos administrados em conjunto ou 

separadamente, é um método bastante empregado e importante na redução do fouling de 

membrana. A escolha do agente químico é feita de acordo com o material da membrana, o 

tipo e o grau de fouling. Geralmente, o fabricante indica o tipo de agente químico 

recomendado para cada membrana. (SCOTT, 1993; MULDER, 1995). 

 A realização da limpeza química periódica é importante para a otimização da 

operação dos sistemas de membranas. Apesar disso, deve ser realizada somente quando 

necessário já que pode causar efeitos adversos na vida útil da membrana e também pelos 

custos envolvidos com a compra dos agentes químicos (WAGNER, 2001). 

 A maioria das membranas são constituídas por um complexo tortuoso e uma longa 

estrutura de canais porosos que dificultam a limpeza do seu interior. Como resultado, a 

retenção das partículas, proteínas e outras formas coaguladas não é determinada somente 

pelos poros de superfície, mas também pelos poros e camadas internas da membrana (VAN 

RIJN, 2004).  

 Para a limpeza química das membranas, parâmetros como a temperatura, o tempo de 

contato e o tipo do reagente químico empregado são fatores importantes e variam com o tipo 

de constituinte incrustante e o material da membrana. Sabe-se que depósitos de partículas 

minerais são removidos por ácidos, enquanto material orgânico incrustrado é removido por 

soluções alcalinas (JONSSON; TRAGARDH, 1990; LEE et al., 2000). 

 



37 

 

 
 

3.4.2 Controle do fouling por limpeza física 

 

 A técnica de retrolavagem é empregada em tecnologias de membranas e objetiva a 

redução da formação de camada de torta sobre a superfície. Pode ser automatizado, de modo 

que o fluxo de retrolavagem seja acionado desde o início da operação do sistema. 

 Judd (2006) afirma que a limpeza física das membranas é comumente realizada pela 

retrolavagem que se dá pela inversão do fluxo, numa taxa de pressão de 2 a 3 vezes maior ao 

fluxo normal de filtração com objetivo de remover a camada incrustada na superfície da 

membrana. Para isso, a membrana deve ser forte o suficiente para suportar o fluxo reverso 

sem que ocorra sua quebra ou deformação. Segundo Habert, Nobrega e Borges (2006) é a 

técnica mais utilizada para a recuperação do fluxo do permeado, sendo automatizada por uma 

válvula solenóide e um circuito de bombeamento de permeado, num curto período de tempo. 

 A retrolavagem é realizada durante o processo de filtração em intervalos regulares e 

conduz a um perfil de comportamento do fluxo que, quando transcrito num gráfico, é uma 

reprodução semelhante a um “dente-de-serra” (SCOTT, 1993). 

 

 
Figura 9 - Detalhe do comportamento do fluxo tipo “dente de serra” obtido pela retrolavagem 

Fonte: SCHNEIDER, 1982. 

 

 A retrolavagem é utilizada para a limpeza de membranas com forte grau de 

incrustação. Uma “sobre pressão” é inversamente aplicada, ou seja, no sentido permeado-

alimentação e revolve os materiais depositados sobre a superfície da membrana. A 

retrolavagem deve ser realizada com critério, evitando a deterioração da membrana. A pressão 

usual é de 5 a 15 PSI (BAKER, 2004). Na retrolavagem de membranas de microfiltração, o ar 
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ou a água são forçados através da parede da fibra da membrana, na direção oposta ao fluxo 

normal, numa pressão igual ou superior à de filtração (HOWE et al., 2012). 

 Judd (2003) afirma que o acionamento da retrolavagem é muito importante para 

membranas de fibra oca, pois a falta de controle hidrodinâmico faz do fouling um fenômeno 

inevitável e o uso do ciclo reverso do fluxo de forma regular torna-se essencial para a 

manutenção da permeabilidade mínima necessária. 

 A limpeza física das membranas é menos onerosa do que a limpeza química e ocorre 

num tempo menor, podendo ser finalizada em menos de 2 minutos em alguns casos. Além 

disso, não necessita do emprego de agentes químicos, não produz resíduos químicos e 

dificilmente resulta na degradação das membranas. Ademais, a limpeza física é capaz de 

remover os sólidos suspensos presentes na superfície da membrana, chamados de fouling 

reversível ou temporário (JUDD, 2006). 

 

3.5 ASPECTOS OPERACIONAIS DOS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR 

MEMBRANAS 

 

3.5.1 Filtração Tangencial 

 

 Coppen (2004) observa que, nos processos de separação por membranas, há duas 

categorias principais de filtração que são classificadas como: 

 Dead-end filtration: entendido como fim-de-linha ou filtração convencional, onde a 

alimentação no sistema ocorre diretamente ao longo da superfície da membrana e as 

partículas retidas (concentrado) acumulam-se e formam uma camada de torta sobre a 

superfície. A espessura da torta aumenta ao longo do tempo de filtração e decorre na 

diminuição da taxa de permeado. 

 Crossflow filtration: é a filtração tangencial à membrana. A corrente de alimentação é 

aplicada tangencialmente ao longo da superfície da membrana e somente uma parcela 

do líquido permeia a membrana. Somente uma parte dos solutos retidos acumulam na 

membrana o que promove a redução dos fenômenos de fouling. 

 A filtração tangencial, objeto de estudo do trabalho é definida por Al-Malack e 

Anderson (1996) como um processo em que a formação de torta de filtro é limitada, ou sob 
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condições especificas, quase totalmente suprimida pelo fluxo que ocorre paralelo à superfície 

de filtração, onde pela pressurização do sistema, o solvente é forçado através dos poros. 

 As células cross-flow ou tangenciais são construídas situando a membrana entre as 

duas metades do módulo de filtração, sendo o fluxo divido em entre: canal de alimentação e 

canal do permeado. A alimentação no sistema é tangencial à membrana e o fluxo do 

permeado é obtido pela pressão de alimentação suficiente ou pelo uso de uma bomba 

conectada ao canal do permeado (NEAL, 2006). As partículas sólidas rejeitadas pela 

membrana formam o concentrado que é varrido do módulo de membrana operado por 

filtração tangencial (BROOM, 1994). 

 A filtração tangencial é uma tecnologia onde a alimentação do líquido flui 

continuamente de dentro para fora das fibras da membrana, sendo o fluxo paralelo à superfície 

da membrana o que faz o concentrado retornar ao tanque de alimentação do sistema. Sendo 

assim, apenas uma fração do fluído atravessa a membrana e mantém-se maior velocidade 

tangencial do fluxo na superfície da membrana, criando uma força de cisalhamento que varre 

o material retido e reduz a formação de torta na superfície da membrana, diminuindo a 

tendência de fouling (HOWE et al., 2012; STEPHENSON, 2000; EYKAMP, 1995). 

 A figura 10 apresenta a diferença na queda de fluxo do permeado entre a filtração 

convencional e a filtração tangencial.  

 

 

Figura 10 - Perfil do fluxo do permeado em cross-flow x convencional. 

Fonte: HABERT; NOBREGA; BORGES, 2006. 
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 Na filtração convencional a diminuição do fluxo ao longo do tempo de filtração é 

mais brusca e a polarização de concentração decai gradualmente. Na microfiltração tangencial 

a queda do fluxo é menor no tempo e a polarização de concentração causa menor impacto 

num curto intervalo de tempo logo após o início do processo (HABERT; NOBREGA; 

BORGES, 2006). 

 Conforme destaca Howe et al. (2012), a filtração tangencial requer a recirculação do 

concentrado, pois o permeado representa apenas cerca de 15% a 20% do fluxo de alimentação 

do sistema. 

 Experimentos com filtração tangencial têm levado a um aumento considerável no 

tempo de vida da membrana, onde o fluxo do permeado diminui muito mais lentamente em 

função do tempo quando comparado à filtração convencional (dead-end). Porém, não é 

suficiente para manter os níveis de fluxo do permeado em longos períodos de filtração, pois 

finas partículas podem causar o entupimento no interior das membranas (SCHNEIDER; 

KLEIN, 1982). 

 O equipamento necessário para a filtração tangencial é mais complexo, contudo o 

tempo de vida da membrana é preservado por maior tempo quando comparado com a filtração 

de fluxo convencional (BAKER, 2004). 

 

3.5.2 Fluxo do permeado 

 

 O transporte de espécies selecionadas se dá pela aplicação de uma força motriz 

através da membrana. O fluxo de um material através da membrana é cineticamente 

conduzido pela aplicação de trabalho mecânico, químico, elétrico ou térmico (SCOTT, 1995). 

 O fluxo do permeado é definido como a vazão volumétrica, mássica ou molar de 

permeado por unidade de área da membrana. A porosidade superficial, assim como a forma 

dos poros, é um importante parâmetro que influencia os valores do fluxo permeado. As 

membranas de microfiltração possuem porosidade superficial entre 5 e 50% enquanto que as 

membranas de ultrafiltração possuem uma quantidade muito menor de poros com porosidade 

na faixa de 0,1% a 1% (HABERT; NOBREGA; BORGES, 2006). Nesses tipos de tecnologias 

de membrana uma brusca queda do fluxo é verificada já que o fluxo do permeado pode ser 

menor do que 5% quando comparado ao fluxo de água pura (MULDER, 1995). 

 Na figura 11, pode-se observar os intervalos da influência da polarização de 

concentração e do fouling durante o processo de filtração, a uma pressão constante. 
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Figura 11 - Influência da polarização de concentração e do fouling  no fluxo do permeado 

 (Fonte: HABERT; NOBREGA; BORGES, 2006) 

 

 A viscosidade do fluído de alimentação nos processos de separação por membranas 

não é um problema em si, porém uma alta viscosidade decorre em uma maior queda de 

pressão. Desde que a queda de pressão seja aceitável e o fluxo mantenha-se satisfatório, a 

viscosidade não representa um uma limitação operacional (WAGNER, 2001). 

 Para Mulder (1995) os fenômenos de concentração de polarização, adsorção, 

formação de camada de gel e entupimento dos poros induzem a uma resistência adicional 

sobre o líquido ao ser submetido à filtração na membrana. A queda do fluxo tem 

consequências na economia do sistema e por isso é importante o seu controle. O fluxo através 

da membrana pode ser descrito pela equação 1: 

 

                                                                         (Equação 1) 

 

3.5.3 Pressão de transmembrana 

 

 Em teoria, microfiltração tangencial pode atingir o estágio estacionário no que diz 

respeito ao fluxo através da membrana. Porém, na prática algum grau de fouling tende a 

ocorrer, fazendo com que a pressão transmembrana sofra alteração ao longo do tempo 

(FANE; XI; RONG, 2006). 
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 Para a microfiltração tangencial, a pressão de transmembrana é dada pela Equação 2, 

a seguir: 

                                                                                                                   (Equação 2) 

Em que: 

Ptm = gradiente de pressão transmembrana, kPa 

Pf = pressão de entrada do fluxo de alimentação, kPa 

Pc = pressão do fluxo de concentrado, kPa 

Pp = pressão do fluxo de permeado, kPa 

 

 A queda de pressão na alimentação do sistema para a filtração tangencial é 

interpretada conforme a Equação 3: 

                                                                  (Equação 3) 

Em que: 

P = queda de pressão através do módulo de filtração 

 

 A ultrafiltração e a microfiltração são tecnologias de membranas operadas por 

pressão dirigida. No uso de uma membrana limpa para a filtração, o fluxo de água limpa deve 

corresponder de forma diretamente proporcional à pressão de transmembrana (PTM) aplicada 

(WU; HOWELL; FIELD, 1999). 

 

3.5.4 Fluxo crítico 

 

 A hipótese de fluxo crítico para os processos de microfiltração e ultrafiltração é 

estimada como o nível de fluxo, abaixo do qual, não é observada sua queda ao longo do 

tempo. Acima deste ponto crítico, há ocorrência de fouling (FIELD, et al., 1995; NEAL, 

2006). Com a operação em baixos valores de fluxo levando em conta o fluxo crítico 

determinado para a membrana, pode-se fazer o controle da ocorrência do fouling no processo. 

 Os princípios de intensificação do fluxo devem ser aplicados para a melhoria do 

processo com substancial economia de energia que decorre na redução dos custos do sistema 

(GARCIA; CHYU, 2008). A figura 12 apresenta a intensificação do fluxo para o estudo do 

fluxo crítico. 
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Figura 12 - Procedimento de intensificação do fluxo para determinação de fluxo crítico 

Fonte: Field, 1995. 

 

 O fluxo crítico pode ser interpretado de duas maneiras: como o fluxo em que a 

pressão de transmembrana começa a sair da linha observada para a água pura (forma forte) ou 

como o primeiro fluxo de permeado para o qual o fouling irreversível é constatado na 

superfície da membrana. Ademais, o fluxo crítico é entendido como o “primeiro” fluxo de 

permeado, acima do qual o fouling é observado (BACCHIN; AIMAR; FIELD, 2006). 

 Segundo Espinasse, Bacchin e Aimar (2002), acima do fluxo crítico o fenômeno de 

fouling é auto-regulado. Um aumento na pressão levando a um fluxo maior do que o fluxo 

crítico produz um crescimento no depósito de espécies sobre a membrana até que queda do 

fluxo atinja seu valor crítico.  

 Field et al. (1995) operaram três diferentes sistemas de filtração a fluxo constante 

com o aumento gradual da pressão de transmembrana a partir de um valor inicial estabelecido. 

Sob determinadas condições, um fluxo constante pôde ser atingido a uma pressão de 

transmembrana constante. O valor crítico e geralmente baixo de PTM, abaixo do qual a 

filtração a fluxo constante pode ser realizada, depende de fatores hidrodinâmicos. Abaixo 

deste valor crítico de PTM, haverá pouco ou nenhum fouling de superfície. 

 

3.6 PÓS-TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO POR MICROFILTRAÇÃO E 

ULTRAFILTRAÇÃO 

 

 Os sistemas de tratamento de esgoto sanitário possuem em sua composição a etapa 

secundária de tratamento (biológica) que quando composta por reatores anaeróbios, produz 

efluente que necessita, via de regra, de um certo grau de polimento para o lançamento em 
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corpos receptores ou para o reúso. Isso se deve às características do efluente que possui 

elevada concentração de sólidos, microrganismos patogênicos e ainda nutrientes. 

 Sutherland (2008) afirma que o efluente do tratamento secundário (biológico) dos 

esgotos, quando não atinge a qualidade requerida para o lançamento, necessita de algum tipo 

de tratamento terciário para o polimento do efluente e remoção dos traços de sólidos 

suspensos além de nutrientes presentes. Von Sperling (2005) resume que o tratamento 

terciário é focado na remoção de poluentes específicos que podem ser tóxicos ou não 

biodegradáveis e que complementa o tratamento secundário. Além disso, a etapa terciária é 

objetiva, por muitas vezes, a remoção de nutrientes e organismos patogênicos. 

Entre os principais processos existentes para a remoção de organismos patogênicos no 

tratamento de esgotos, encontra-se o tratamento físico por membranas de filtração, que atuam 

como barreira física aos microorganismos maiores que o tamanho dos poros da membrana 

(VON SPERLING, 2005). 

 Alguns estudos têm sido realizados com a utilização da microfiltração ou 

ultrafiltração como pós-tratamento de efluente secundário de ETE’s tratando esgoto sanitário 

(JUDD; TILL, 2000; AL-MALACK; ANDERSON, 1997; VERA et al., 1997; ALONSO et 

al., 2001; TCHOBANOGLOUS et al., 1998; MUTHUKUMARAN; NGUYEN; 

KANAGARATNAM, 2011; SALLADINI; PRISCIANDARO; BARBA, 2007; NEVES, 

2014; FREIRE et al., 2014; SOUZA et al., 2015) e os resultados de eficiência de remoção de 

poluentes encontrados têm se demonstrado satisfatórios em relação aos sistemas 

convencionais de tratamento de esgotos. 

 Membranas de microfiltração têm sido empregadas no tratamento terciário de 

esgotos municipais e na produção de água potável em países desenvolvidos (SINGH, 2005). 

 Bourgeous, Darby e Tchobanoglous (2001) estudaram a aplicação de membranas de 

ultrafiltração fabricadas a partir de polisulfona, tipo fibra oca, no tratamento efluente de 

tratamento secundário de esgotos e chegaram à conclusão de que os custos adicionais com uso 

energia e limpeza química do sistema de ultrafiltração foram, em linhas gerais, equivalentes 

aos praticados com o consumo de energia em sistemas de lodos ativados. Além disso, o 

estudo sugere que melhorias de otimização da configuração do sistema, operação de 

retrolavagem e material da membrana podem reduzir ainda mais os custos. 
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3.7 ASSOCIAÇÃO DA COAGULAÇÃO E MEMBRANAS FILTRANTES 

 

 O processo de coagulação é entendido como a adição de coagulantes químicos com o 

objetivo de condicionar os sólidos suspensos, o material coloidal e a matéria dissolvida para o 

processamento por floculação ou para criar condições que permitam a subsequente remoção 

de material particulado e dissolvido da fração líquida (HOWE, et al., 2012). 

 As membranas filtrantes são projetadas para rejeitar materiais sólidos, porém a alta 

concentração de sólidos suspensos ou de sólidos que precipitam durante a filtração pode 

reduzir a eficiência do processo. O principal objetivo do emprego de uma técnica de pré-

tratamento é reduzir os montantes de sólidos suspensos ou espécies que possam precipitar 

para a melhoria da eficiência (WAGNER, 2001).  

 Fortino (2012), considera que para o aumento da eficiência dos PSM, uma 

combinação com tratamento físico-químico (coagulação) deve ser considerada para a remoção 

de colóides orgânicos que podem incrustar a membrana. 

 Diversos estudos fazem referência à avaliação da associação entre coagulação e 

tecnologias de microfiltração e/ou ultrafiltração (AL-MALACK; ANDERSON, 1996; 

CHAPMAN et al., 2002; STOLLER, 2009; VIDAL; CAMPOS, 2009; ZHENG et al., 2012; 

NAIM et al., 2014) para o tratamento de efluente de reatores secundários tratando esgoto 

doméstico com o objetivo de reduzir a concentração de sólidos e melhorar as taxas de 

permeado pelo controle do fouling. 

 A necessidade de pré-tratamento da corrente de alimentação em processos de 

separação por membranas é determinada pela concentração de sólidos suspensos, material 

coloidal, microrganismos e nutrientes. Um exemplo de pré-tratamento é o uso de coagulantes 

para auxiliar na remoção de matéria orgânica natural (JUDD, 2003). 

 Resultados preliminares indicam que o pré-tratamento por coagulação em conjunto 

com membranas de microfiltração podem ser utilizados para uma importante redução na 

concentração de fósforo do efluente final (CHERESMINOFF, 2002). 

 Al Malack e Anderson (1996) afirmam que coagulantes quando empregados em 

associação com membranas de filtração tangencial objetivam a redução ou eliminação do 

entupimento do interior dos poros  pelo depósito de partículas coloidais, pois possibilita a 

formação de grandes agregados de partículas que são rejeitados pela membrana e contribuiem 

para a obtenção de maiores volumes de fluxo de permeado. O coagulante pode empregado 

como pré-tratamento ou na própria corrente de alimentação do sistema de filtração por 

membranas. 
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 Segundo Howe et al. (2012), a finalidade da coagulação depende da qualidade da 

amostra e da natureza dos constituintes orgânicos dissolvidos, coloidais e suspensos. A 

coagulação pela adição de sais de ferro e alumínio ou polímeros orgânicos envolve: 

 a desestabilização de sólidos suspensos e partículas coloidais em suspensão; 

 a adsorção e/ou reação de porções de partículas coloidais e matéria orgânica natural 

dissolvida; e 

 a formação de floculantes precipitados que varrem sólidos suspensos, coloidais e 

dissolvidos; 

 A escolha do coagulante e dosagem é tipicamente determinado de forma empírica 

pelo uso de escala de bancada e estudos de escala piloto. O padrão de escala de bancada 

utilizado para tal é o procedimento de teste de jarros (jar-test) que permite rápida avaliação de 

diferentes coagulantes em diferentes dosagens (HOWE, et al., 2012). A performance das 

membranas filtrantes é fortemente dependente do tipo de coagulante utilizado para o pré-

tratamento das amostras (STOLLER, 2009). 

 Harrelkas et al (2009) utilizaram a coagulação/floculação/decantação em associação 

com ultrafiltração tratando efluente de indústria têxtil e obtiveram remoção de 42% e 74% 

para DQO e cor, respectivamente. Para o mesmo tipo de efluente e utilizando-se da mesma 

tecnologia (ultrafiltração), Choo, Choi e Hwang (2007) encontraram resultados satisfatórios 

na remoção de turbidez em 97% com o uso diferentes coagulantes, dentre eles o cloreto de 

polialumínio (PAC).  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A proposta inicial da pesquisa foi avaliar a eficiência do pós-tratamento do efluente 

de reator biológico anaeróbio tipo RALF tratando esgoto sanitário, pelo uso da microfiltração 

(MF) e ultrafiltração (UF) tangencial, em unidade piloto de bancada.  

 A etapa experimental, que abrange análises físico-químicas e biológicas, ensaios de 

tratamento em piloto de bancada e ensaios de coagulação foi realizada no Laboratório de 

Saneamento Ambiental e Qualidade da Água do Departamento de Engenharia Ambiental da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) Campi Irati-PR. O experimento foi 

conduzido no período entre abril e outubro de 2014 e todas as amostras de efluente utilizadas 

foram coletadas na saída do RALF da ETE “Riozinho”, em Irati – PR. 

 Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos das amostras do RALF foram 

caracterizados em distintos momentos: i) amostra bruta do efluente, ii) amostra do efluente do 

RALF tratado em unidade de MF e UF, iii) amostra do efluente de RALF submetido à 

coagulação e iv) amostra do efluente de RALF tratado pela associação entre a coagulação e 

membranas de MF e UF. 

 A caracterização do efluente do RALF, das amostras de efluente após a coagulação e 

das amostras de permeado de MF e UF produzidas foram submetidas às análises físico-

químicas e microbiológicas para a determinação dos seguintes parâmetros: DQO (5220 D), 

Fósforo Total (4500 PE), SST (2540 D), ST (2540 B), STV (2540 E), Turbidez (2130 B), Cor 

verdadeira (2120 – C), Cor aparente (2120-C), Temperatura (2550-B), pH (4500-H+B), 

Condutividade (2520 B), onde todos os ensaios foram conduzidos em triplicatas e os métodos 

adotados constam no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 1999). 

 Quanto aos exames microbiológicos realizados de  E. coli e CT, a quantificação foi 

feita conforme a técnica de filtração em membranas com meio de cultura Agar Hichrome 

Seletivo ECC Base CAT. M1294 que permite determinar simultaneamente a presença desses 

microrganismos. (CETESB, 2007; CETESB, 2012). 

 Para otimização do tempo e obtenção de resultados necessários no experimento, as 

baterias de ensaios foram planejadas e dividas em três etapas, que serão enumeradas no 

trabalho como etapas 1, 2 e 3 para uma melhor compreensão:  
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Coleta das amostras 

de efluente para 

caracterização e 

ensaios de 

tratamento em 

unidade piloto de 

microfiltração e 

ultrafiltração 

1) Etapa 1: Estudo das condições operacionais das membranas de MF e UF, onde 

foram investigados: fluxo crítico e pressão de operação. 

2) Etapa 2: Avaliação da eficiência das membranas de MF e UF no tratamento do 

efluente do RALF tratando esgoto sanitário. Concomitantemente, foram avaliados os métodos 

de limpeza química e física no reestabelecimento e manutenção do fluxo do permeado. 

3) Etapa 3: Avaliação da eficiência das membranas de MF e UF associada à 

coagulação no tratamento do efluente de RALF, com vistas a minimização do fouling.  

  

4.2 DESCRIÇÃO DA ETE “RIOZINHO”  

 

 A ETE Riozinho está localizada no Bairro Riozinho, às margens da BR-153 

(Rodovia Transbrasiliana) próximo à Unicentro, Campi Irati, em Irati – PR. É administrada 

pela Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) e responsável pelo tratamento do 

esgoto sanitário proveniente dos bairros Riozinho, Engenheiro Gutierrez, Vila Raquel e parte 

do Conjunto Molinari. 

 O sistema de tratamento da ETE Riozinho é constituído por desarenador, RALF, 

filtro anaeróbio, elevatória de lodo e leitos de secagem. Há em anexo no terreno da ETE a 

seguinte infraestrutura: casa de areia, casa de cal e laboratório/depósito. 

 A figura 13 a seguir, apresenta o fluxograma da ETE Riozinho, onde foram coletadas 

as amostras do efluente de RALF. 

 

 
Figura 13 - Fluxograma da ETE Riozinho 
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 O efluente foi coletado na saída do RALF previamente a cada ensaio (campanha) e 

em seguida encaminhado ao Laboratório de Saneamento Ambiental e Qualidade da Água para 

a realização dos experimentos em temperatura ambiente. O transporte das amostras também 

foi realizado em temperatura ambiente, uma vez que, a ETE localiza-se bastante próxima ao 

laboratório (cerca de 1,5 quilômetros). 

 

4.3 UNIDADE PILOTO DE MICROFILTRAÇÃO E ULTRAFILTRAÇÃO 

 

 Os ensaios de tratamento do efluente foram conduzidos em escala laboratorial em 

unidade piloto de bancada que permite o uso de membranas de MF e UF obtidas junto à PAM 

Membranas Seletivas Ltda. A alternância entre o uso das tecnologias de MF e UF se dá pela 

simples troca do módulo de filtração no equipamento. Sendo assim, em todos os ensaios as 

diferentes tecnologias de membranas (MF e UF) foram operadas uma por vez. 

 A unidade piloto de MF e UF opera por inicialização de uma bomba do tipo 

diafragma 55 PSI que atinge pressões de até 4 bar e bombeia o efluente de um tanque de 

armazenamento de polipropileno com capacidade de 10 litros até o módulo de filtração.  

 A filtração nos módulos de membranas é tangencial à membrana e o fluxo do 

permeado é de fora para dentro das fibras filtrantes. O efluente do RALF (amostra) escoa pela 

carcaça do elemento filtrante (módulo) e o filtrado (permeado) escoa no interior das fibras, ou 

seja, o fluxo ocorre do meio externo para o meio interno das fibras filtrantes. Por conseguinte, 

o concentrado é retido no meio externo e retorna para o tanque de alimentação do sistema. 

 A filtração se dá pela pressurização da carcaça dos módulos, sendo que a pressão de 

operação é determinada a partir do produto (água, esgoto, etc.) a ser filtrado. Assim, para cada 

bateria de ensaios é necessário o estudo prévio do fluxo crítico da membrana, para determinar 

a pressão correta de operação.  

 A Figura 14, apresenta o modelo da unidade piloto de MF e UF utilizada no 

experimento com seus respectivos componentes enumerados: 
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Figura 14 - Equipamento de bancada de MF e UF. 

  

 O piloto de MF e UF foi programado para a recirculação total de permeado e 

concentrado para o reservatório de alimentação, havendo interrupção manual pela abertura de 

válvula para a coleta de amostras de permeado que foram submetidas às análises físico-

químicas e microbiológicas. A recirculação fez-se necessária para a manutenção do nível de 

efluente durante o tempo total de operação de cada campanha, uma vez que, por se tratar de 

uma unidade piloto, o abastecimento do sistema não era contínuo. 

A figura 15 a seguir, apresenta o fluxograma do equipamento piloto de MF e UF que 

permite a troca de tecnologia entre os ensaios pela substituição dos módulos de membranas. 

 

 

 Figura 15 - Fluxograma do sistema da unidade piloto de membranas de MF e UF. 

 Fonte: Adaptado de PAM Membranas, 2012. 
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4.3.1 Características dos módulos e membranas de microfiltração e ultrafiltração 

 

Os módulos de MF e UF utilizados possuem estrutura construída em material de PVC 

com diâmetro de 25 mm, comprimento de 36 cm e suportam a pressão máxima de operação 

de 4kgf/cm2 ( 3,92 bar). As membranas que compõem o sistema possuem geometria 

cilíndrica, tipo fibra oca e são fixadas na carcaça dos módulos em material de policloreto de 

vinila (PVC).  

A figura 16 apresenta a orientação do fluxo do líquido no interior dos módulos de 

membrana de MF e UF utilizados. 

 

 

Figura 16 - Orientação do fluxo nos módulos de filtração de MF e UF. 

(Fonte: PAM Membranas, 2012) 

 

 A temperatura máxima de operação recomendado pelo fabricante para a preservação 

das características das membranas utilizadas no estudo é de 40°C. O fabricante também indica 

a operação na faixa de pH entre 4,0 e 10,0. Na tabela 4 a seguir, são apresentadas as principais 

características das membranas de MF e UF utilizadas no experimento. 

 

Tabela 4 - Características das membranas de MF e UF utilizados nos testes 

Propriedades Microfiltração Ultrafiltração 

Material das membranas Poli (éter imida) Poli (éter sulfona) 

Comprimento da fibra (cm) 26 26 

Diâmetro externo das fibras 

(mm) 
0,9 – 1,0 mm 0,8 – 0,9 mm 

Tamanho médio dos poros na 

superfície externa das fibras 
0,4µm 0,4µm 

Retenção nominal 
99% de microrganismos 

e sólidos suspensos 

95% para compostos com 

massa molar superior a 50 kDa 

Temperatura máxima de filtração 40°C 40°C 

Empacotamento (m²/m³) 1000 1000 

Área de filtração (m²) 0,059 e 0,09 0,059 e 0,09 

(Fonte: PAM Membranas, 2012) 
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4.4 ETAPA 1: ESTUDO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DAS MEMBRANAS DE 

MICROFILTRAÇÃO E ULTRAFILTRAÇÃO 

 

 A 1ª etapa dos ensaios em laboratório foi orientada no estudo dos fatores operacionais 

do sistema de filtração por membranas. Para isso, foi realizado o monitoramento do perfil de 

fluxo operando o sistema em diferentes condições de pressão. Consequentemente, obteve-se a 

influência das condições operacionais nos valores de fluxo de permeado produzidos pelas 

membranas. 

 Faz-se importante a investigação e o monitoramento desses parâmetros que 

influenciam significativamente na ocorrência de fouling e são relacionados à eficiência dos 

sistemas.  

 

4.4.1 Período de retrolavagem 

 

 A técnica mais utilizada na recuperação do fluxo do permeado durante o processo é a 

retrolavagem que ocorre pela inversão do sentido do fluxo do permeado, num curto espaço de 

tempo. O funcionamento da retrolavagem é automatizado por uma válvula solenoide e um 

circuito de bombeamento do permeado (HABERT; BORGES; NOBREGA, 2006). 

 Neves (2014), comparou as frequências de retrolavagem de 30 e 60 segundos para o 

intervalo de 10 minutos no mesmo equipamento piloto utilizado no estudo e afirma que a 

frequência de 30 segundos retrolavando foi mais atrativa já que, estatísticamente, não diferiu 

de forma significativa do outro valor de frequência estudado e, além disso, tornou-se mais 

interessante pelo fato de se dispender de menos tempo retrolavando o que resultou em menor 

perda de produção de permeado. 

 A partir disso, optou-se pela programação da retrolavagem no sistema em intervalos 

de 10 minutos com frequência de 30 segundos para possibilitar a recuperação do fluxo do 

permeado ao longo da operação. A retrolavagem foi automatizada e ocorreu durante todo o 

experimento, exceto no estudo do fluxo crítico para cada amostra. 

 As pressões aplicadas na MF e UF foram de 0,5 e 1 bar em ambas nas diferentes 

campanhas de ensaios, conforme o fluxo crítico determinado para cada campanha de ensaios e 

o controle dos pulsos de retrolavagem foi realizado por bomba dosadora da marca Exatta que 

permite a regulagem de vazão pelo número de ejeção por minuto. 
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4.4.2 Determinação do fluxo crítico 

 

 A partir da adoção da velocidade de escoamento utilizada por Neves (2014), Freire et 

al. (2014) e Souza et al. (2015) para o mesmo piloto de bancada tratando efluente de lodo 

ativado de indústria de papel/celulose, efluente de RALF tratando esgoto sanitário e efluente 

de UASB tratando esgoto sanitário, respectivamente, foram conduzidas as análises do perfil 

de fluxo crítico para a otimização da pressão empregada na filtração. 

 O fluxo crítico, definido como o menor fluxo onde surge o depósito irreversível de 

espécies sobre a membrana, demonstra ser um parâmetro chave no controle dos processos de 

membrana que permite distinguir duas zonas distintas: uma onde não há depósito acumulado 

sobre a membrana e não é necessária a limpeza e outra zona na qual é preciso efetuar a 

limpeza (ESPINASSE; BACCHIN; AIMAR, 2002). 

 O estudo do fluxo crítico foi realizado anteriormente a cada ensaio nas diferentes 

membranas empregadas (MF e UF) onde a investigação da pressão crítica foi realizada para 

as amostras do efluente de RALF tratando esgoto sanitário. 

 Com base no estudo de Amaral et al. (2013) que adotou intervalos entre 0,5 e 1,5 bar 

para a determinação da pressão de operação na microfiltração, na presente pequisa a pressão 

no sistema foi intensificada em intervalos adotados em 0,25, 0,5, 0,75, 1,0 e 1,25 bar e o fluxo 

do permeado ao longo do tempo foi analisado.  

 A medição do fluxo do permeado foi continua em espaços de tempo de 3 em 3 

minutos em cada ΔP (0,25, 0,5, 0,75, 1,0 e 1,25 bar) num intervalo total de 15 minutos. O 

procedimento foi realizado previamente a cada repetição de ensaios de MF e UF. 

 Utilizando-se de uma proveta de 10 mL instalada no equipamento, foi possível medir 

o tempo (em segundos) em que o permeado chegava ao nível máximo, a partir da abertura de 

válvula. Com esses dados obtidos em conjunto com a área (m2) disponibilizada para cada 

membrana pelo fabricante, foram determinados os valores de fluxo (L/h.m2) para cada 

intervalo de cada ΔP estudado nos testes. Feito isso, os valores foram justapostos de forma a 

criar um gráfico para a análise do fluxo crítico encontrado. 
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4.5 ETAPA 2: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA MF E UF NO TRATAMENTO DO 

EFLUENTE DE RALF TRATANDO ESGOTO SANITÁRIO 

 

 Com a adoção do tempo e intervalo de retrolavagem (NEVES, 2014) e determinação 

da pressão de operação pelo estudo do fluxo crítico na Etapa 1, pôde-se fazer o planejamento 

experimental das etapas subsequentes. 

 Na etapa 2, o efluente de RALF (amostra) foi submetido ao tratamento por 

membranas de MF e UF, com área de filtração conhecida de 0,059 m2 na 1ª campanha de 

ensaios e de 0,090 m2 nas campanhas posteriores. A eficiência foi obtida pela análise dos 

dados de fluxo de permeado e de remoção dos poluentes caracterizados nas análises físico-

químicas e microbiológicas, para os diferentes tempos de operação em MF e UF. 

 

4.5.1 Teste de permeabilidade hidráulica  

 

 Para mensurar a permeabilidade hidráulica (Lp) das membranas, foram conduzidos 

testes de filtração para cada repetição utilizando-se de água destilada na alimentação da MF e 

UF, com a variação da PTM aplicada: 

 Primeiramente, o tanque de alimentação foi preenchido com volume de 2 litros de 

água destilada. Em seguida, o módulo de membrana limpo foi introduzido no sistema 

e alimentado com a água destilada para início da filtração A pressão de 

transmembrana foi variada em intervalos adotados segundo Amaral (2013), que são: 

0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25 e 1,5 bar. Para cada pressão, foi cronometrado e anotado o 

tempo (em segundos) para a determinação do fluxo de permeado. 

 Após isso, o sistema foi alimentado com o efluente do RALF para os ensaios de MF e 

UF tangencial. 

 Ao fim de cada repetição de tratamento das amostras, o módulo de membrana foi 

submetido à limpeza química (ver 4.5.2).  

 Por fim, o módulo limpo foi novamente introduzido no sistema e alimentado com água 

destilada para a aplicação dos mesmos intervalos de pressão empregados no início dos 

testes e com os resultados obtidos, pôde se chegar a um grau de eficiência da limpeza 

química na recuperação do fluxo na membrana.   
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 Para a análise de fluxo do permeado, a vazão foi medida utilizando-se de um 

cronômetro digital e uma proveta de 10 mL que foi instalada no equipamento piloto de 

MF/UF. A partir da medição, a conversão de unidade para fluxo de permeado (Jp) foi obtida 

pela seguinte equação:  

                                                                                                                                            (Equação 4) 

Em que: 

Jp = Fluxo do permeado (L/.m2.h) 

Qp = vazão do permeado (L/h) 

A = Área de filtração do módulo de membrana (m2) 

 

 Com os valores obtidos de fluxo de permeado para os diferentes gradientes de 

pressão empregados, foi traçada a curva de fluxo do permeado versus PTM.  Assim, a 

permeabilidade hidráulica da membrana foi determinada a partir do coeficiente angular da 

reta ajustada aos pontos experimentais. Com o aferimento da permeabilidade hidráulica, é 

possível avaliar a eficiência de limpeza da membrana. 

 

 Os valores de permeabilidade hidráulica podem ser descritos pela Equação 5: 

                                                            (Equação 5) 

Em que: 

Jp = Fluxo de permeado (L/m2.h-1) 

Lp = permeabilidade hidráulica (L.m2. h-1.bar) 

ΔP= gradiente de pressão na membrana (bar) 

 

4.5.2 Procedimento e avaliação da eficiência da limpeza química das membranas 

 

 Ao fim de cada ensaio de MF e UF, foi realizada a limpeza química oxidativa das 

membranas com o objetivo de avaliar a eficiência na remoção dos materiais incrustantes 

presentes nas membranas com vistas à recuperação do fluxo do sistema em valores próximos 

aos observados inicialmente.  

 A limpeza foi realizada com a administração de solução preparada de hipoclorito de 

sódio (NaClO) com concentração de 1000 mg/L que permaneceu em contato com a superfície 

externa das membranas durante 1 hora. Após isso, a solução foi descartada e o interior do 
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módulo de filtração foi lavado com água destilada, para seguir à próxima repetição de 

tratamento. A determinação da eficiência da limpeza química para a MF e UF foi obtida pela 

avaliação do coeficiente angular da reta que é dado pela permeabilidade hidráulica aferido 

pelas técnicas citadas anteriormente (ver 4.5.1). 

 

4.5.3 Avaliação da eficiência da MF e UF no tratamento das amostras de RALF 

 

 Foram avaliadas a MF e UF no tratamento das amostras de efluente de RALF da ETE 

Riozinho em diferentes tempos de operação. A eficiência foi determinada pela remoção 

percentual dos poluentes ao longo de 20, 40, 60, 80, 100 e 120 minutos de operação contínua.  

 A ampla maioria dos parâmetros foram medidos a cada 20 minutos de operação, 

contudo alguns parâmetros não foram medidos em todos os tempos, conforme a tabela 5. 

 

Tabela 5 - Parâmetros caracterizados para cada tempo de operação dos ensaios de MF e UF. 

Parâmetro 
Tempo de operação do sistema (minutos) 

20 40 60 80 100 120 

Cor Aparente       

Cor Verdadeira       

Turbidez       

Fósforo Total       

DQO       

pH       

Condutividade       

Temperatura       

 ST       

SST       

STV       

E. coli       

Coliformes Totais       

* Observação: As células preenchidas correspondem aos tempos de operação em que foram efetuadas 

coletas de permeado da MF/UF para realização das análises para cada parâmetro elencado. 
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 A determinação da eficiência de remoção de poluentes nos tratamentos de MF e UF 

foram obtidos conforme a equação 6: 

                                     

                                                     (Equação 6) 

Em que: 

C0 = valor de concentração do poluente na alimentação (análise da amostra bruta) 

C1 = valor de concentração do poluente no permeado (análise do tratado ou permeado) 

 

 A eficiência dos tratamentos de MF e UF, avaliada pela determinação dos valores 

residuais dos poluentes estudados, foi tratada pelo uso de programa estatístico computacional. 

 

4.6 ETAPA 3: AVALIAÇÃO DO USO DA COAGULAÇÃO/ FLOCULAÇÃO/ 

SEDIMENTAÇÃO COMO PRÉ-TRATAMENTO À MICROFILTRAÇÃO E 

ULTRAFILTRAÇÃO 

 

 Com o intuito de obter melhores resultados dos PSM, foi avaliado o pré-tratamento 

por coagulação/floculação/sedimentação das amostras do efluente do RALF anteriormente à 

MF e UF. Para isso, foram testados diferentes coagulantes em condições pré-estabelecidas.  

 

4.6.1 Estudo da eficiência dos coagulantes Cloreto de Polialumínio (PAC) e Tanino  

 

 Primeiramente, foram feitos ensaios testando dois tipos de coagulantes disponíveis 

para o pré-tratamento do efluente do RALF: o PAC e o coagulante a base de tanino. 

 Os coagulantes foram testados em diferentes dosagens e tempos de sedimentação 

com o pH ajustado afim de se buscar os melhores resultados que pudessem basear a decisão 

de qual coagulante adotar e em quais condições 

 O coagulante PAC foi testado nos tempos de sedimentação de 15 minutos (Ts 15) e 

de 30 minutos (Ts 30) assim como também foi procedido com o tanino. Ambos tiveram suas 

eficiências avaliadas em relação a remoção de turbidez das amostras. 

 Os ensaios de coagulação/floculação/sedimentação foram conduzidos em 

equipamento jar-test de bancada composto por 6 jarros de 2 litros de volume cada, totalizando 

o uso do total de 12 litros do efluente do reator RALF para cada batelada. 
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 Cada jarro do equipamento de jar-test foi preenchido com 2 litros de amostra de 

forma que a distribuição do efluente fosse homogênea e os coagulantes foram testados nas 

concentrações de: 

 PAC:  25, 50, 75, 100, 125 e 150 mg/L.  

 Tanino: 10, 20, 40, 80, 60, 80 e 100 mg/L. 

 O gradiente de mistura rápida (GMR) empregado na coagulação foi de 500 s-1 com  

tempo de mistura rápida (TMR) de 10 segundos. Em seguida, ajustou-se o gradiente de 

mistura lenta (GML) em 10 s-1 para floculação durante um tempo de mistura lenta (TML) de 

20 minutos. Por fim, foi permitida a sedimentação dos flocos nos jarros em Ts 15 e Ts 30 

minutos para os flocos formados. 

 Para análise dos resultados obtidos no jar-test foram determinados os valores de 

turbidez do efluente do RALF (amostra bruta) e das amostras decantadas obtidas nos jarros 

com diferentes coagulantes, dosagens e tempos de sedimentação. Assim, foram obtidas  

informações suficientes para decidir sobre a adoção de coagulante na etapa seguinte. 

 

4.6.2 Estudo do coagulante PAC, em diferentes faixas de pH, no pré-tratamento do 

efluente de RALF 

 

 Com a determinação do coagulante a ser empregado no estudo, os mesmos 

procedimentos adotados na etapa anterior (ver 4.6.1) foram repetidos, porém, o ensaio foi 

conduzido de forma mais detalhada, uma vez que, as faixas de pH foram variadas, onde se 

utilizou as faixas de pH 6,0, 7,0 e 8,0. 

 Antes de cada batelada de coagulação/floculação/sedimentação em jar-test, o pH foi 

ajustado com o uso de Hidróxido de Sódio (NaOH) como base para a neutralização de ácidos 

quando necessário aumentar o pH; e/ou Ácido Clorídrico (HCl) quando fez-se necessário 

baixar os níveis de pH até os valores pretendidos de acordo com cada situação.  

 A solução química utilizada para o ajuste de pH foi aplicada nas amostras contidas 

nos jarros e o pH foi determinado e controlado com o auxílio do medidor de pH. Ao mesmo 

tempo, as palhetas do jar-test responsáveis pela mistura da fração líquida permaneceram 

ligadas para homogeinização da amostra, o que contribuiu para a determinação dos valores 

almejados no ajuste do pH mais facilmente. 

 Ao fim de cada ensaio, as amostras decantadas que foram caracterizadas por análises 

físico-químicas e microbiológicas foram coletadas em quantidade suficiente para o tratamento 
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em MF e UF. Após a coleta, as amostras foram submetidas à caracterização dos parâmetros 

estudados (ver 4.1) antes de seguir ao tratamento por MF e UF. 

 

4.6.3 Avaliação da eficiência da coagulação/floculação/sedimentação associada à MF/UF 

como pós-tratamento de efluente de RALF 

 

 Com a escolha do coagulante, dosagem, tempo de sedimentação e faixa de pH de 

coagulação, foi realizado o estudo da eficiência da coagulação/floculação/sedimentação 

associada à MF e UF, em membranas com área de filtração conhecida de 0,090 m2, como pós 

tratamento de efluente de RALF tratando esgoto sanitário.  

 A metodologia de avaliação utilizada no presente sub-item seguiu os mesmos passos 

observados na Etapa 2 (ver 4.5.3). Contudo, nesta etapa do trabalho as amostras do efluente 

de RALF foram submetidas ao pré-tratamento por coagulação/floculação/decantação 

associado ao tratamento por MF/UF (eficiência global do pós-tratamento). A partir disso, foi 

estudada a influência da coagulação na manutenção do fluxo do permeado com a intenção de 

reduzir a possibilidade de ocorrência de fouling de membrana pela avaliação dos resultados 

em conjunto com os obtidos na Etapa 2. Além disso, o uso associado das tecnologias foi 

avaliado na remoção de residuais dos parâmetros estudados. 

  

4.7 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS NOS ENSAIOS DE 

TRATABILIDADE E NAS DETERMINAÇÕES ANALÍTICAS 

 

a) Equipamento piloto de bancada de MF/UF – PAM Membranas, modelo BC Padrão. 

b) Módulos de membranas de MF/UF – PAM Membranas, área de filtração:0,059 e 0,090 m2.  

c) Jar-test de 6 jarros: de 6 jarros utilizado para mistura rápida e mistura lenta nos ensaios de 

coagulação/floculação/sedimentação. 

d) Medidor de pH – Labmeter, modelo pH2. 

e) Condutivímetro – medição de condutividade. 

f) Mufla – uso na caracterização de STV. 

g) Estufa de secagem – Quimis (secagem de amostras de SST). 

h) Estufa – Biopar, 580 ST. 

i) Incubadora (armazenamento das amostras de Coliformes Totais e E. coli). 

j) Reator de digestão de DQO – Biothec, modelo BT 750. 
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k) Turbidímetro – HACH, modelo 2100Q. 

l) Espectrofotômetro – HACH, DR 2800: determinação de cor, fósforo total e DQO. 

m)  Espectrofotômetro – HACH, DR 6000: determinação de fósforo total.   

n) Oxímetro – Thermo Scientific, Orion 3 Star (DO Benchtop), medição de OD. 

o) Bomba de vácuo – PRISMATECH: usada na filtração de amostras de SST. 

p) Membranas (microfiltro) de fibra de vidro – F. Maia, de diâmetro de 47 mm, 1,2 µm.  

q) Membrana estéril, para quantificação de E.coli e Coliformes Totais. 

r)  Autoclave – Prismatec, vertical CS, para digestão de amostras de fósforo. 

s) Centrífuga – SISLAB, modelo Twister: utilizada para centrifugar amostras de cor. 

t) Agitador Magnético – Biothec. 

u) Balança analítica – Bel Engineering. 

v) Termômetro a mercúrio. 

w) Vidrarias diversas. 

x)  Produtos químicos diversos. 

y)  Outros materiais diversos. 

 

4.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

 Os experimentos referentes às etapas 2 e 3 do estudo foram tradados estatísticamente 

e seguiram um delineamento experimental inteiramente casualizado com 3 repetições para 

cada variável dependente. O nível de significância (confiança) empregado foi de 5%. 

 Nas etapas 2 e 3 foram utilizadas análises de variância por ANOVA com dois fatores 

(tempo e tipo de membrana) e testes de Tukey para assegurar as diferenças entre as médias. O 

teste t para amostras independentes foi utilizado nos casos em que as amostras eram 

ortogonais. 

 O programa estatístico foi utilizado para o tratamento dos dados e geração de 

gráficos comparativos entre a MF e UF, bem como o ensaio com pré-tratamento por 

coagulação/floculação/sedimentação. 

 Quando necessário, os dados foram transformados mediante raíz quadrada para que 

as premissas de gaussianidade de resíduos e homogeneidade de variâncias fossem cumpridas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

  

 Nesta seção, são apresentados os resultados obtidos a partir do tratamento dos dados 

obtidos na etapa experimental do presente trabalho. 

 Os resultados foram subdivididos em diferentes etapas de acordo com o que já foi 

verificado na metodologia. Assim, subseções foram criadas para oportunizar uma melhor 

leitura e compreensão das diferentes configurações de tratamento operacionalizadas durante 

os ensaios. 

 

5.1 ETAPA 1 – RESULTADOS DO ESTUDO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DAS 

MEMBRANAS DE MF E UF: DETERMINAÇÃO DA PRESSÃO DE OPERAÇÃO 

PELO ESTUDO DO FLUXO CRÍTICO DO EFLUENTE DO RALF EM MEMBRANAS 

DE MF E UF. 

 

 Bacchin, Aimar e Field (2006) afirmam que em alguns sistemas de filtração por 

membranas é possível determinar o fluxo crítico, abaixo do qual, o fouling não ocorre e 

reiteram que o conceito já possui cerca de 20 anos de surgimento e discussão. Segundo Neal 

(2006), a técnica mais empregada para encontrar o fluxo crítico é o monitoramento da PTM 

que monitora a transição entre a não ocorrência de fouling e a operação supercrítica onde o 

fouling ocorre. A técnica de determinação é utilizada em membranas de filtração tangencial, 

tipo fibra oca como a empregada na presente pesquisa. 

 A pressão de operação do sistema foi avaliada para as amostras em cada campanha 

de ensaios de tratamento por MF e UF, afim de garantir que a operação pudesse ocorrer em 

níveis de pressão imediatamente abaixo do fluxo crítico, quando possível. Para a 

determinação do fluxo crítico, com os dados obtidos foram gerados os gráficos apresentados a 

seguir, sendo que primeiramente é exibido a figura 17 que apresenta o os valores de fluxo 

obtidos nas pressões testadas para as membranas de MF. 
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Figura 17 - Determinação do fluxo crítico para a membrana de MF na 1ª campanha de ensaios. 

 

 A seguir a figura 18 apresenta o gráfico de fluxo crítico obtido para membranas de 

UF na 1ª campanha de ensaios. 

 

 

Figura 18 - Determinação do fluxo crítico para a membrana de UF na 1ª campanha de ensaios. 

 

 As duas linhas presentes nas figuras 17 e 18 representam a faixa de pressão de cada 

intervalo (laranja) e o comportamento do fluxo do permeado no intervalo (azul) assim 

representados para a análise da pressão de operação a ser adotada. 
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 Com a análise dos gráficos de fluxo crítico obtidos para a MF e UF, é possível 

afirmar que para ambas situações, conforme a pressão foi intensificada, houve o aumento dos 

valores de fluxo de permeado e em cada escalonamento de pressão, foi observado o aumento 

do fluxo de permeado que decaiu ao longo do tempo para cada pressão testada. Hong (2002) 

reconhece que o acúmulo de materiais sólidos sobre a superfície da membrana é aumentado 

conforme a pressão é intensificada, o que é justificado pela ocorrência do fouling ao longo do 

tempo de filtração. 

 Habert (2006) admite que na filtração tangencial é comum que a polarização de 

concentração se estabilize no início da filtração, porém a estabilização do fluxo do permeado 

pode levar maiores períodos devido a sua queda continuada ao longo do tempo que é atribuída 

ao fouling da membrana. 

 O método de intensificação de pressão pode ser aplicado para a melhoria da 

produtividade da membrana com considerável redução no consumo de energia que implica na 

redução dos custos operacionais do processo (GARCIA; CHIU, 2008) 

  Ao analisar o comportamento do fluxo de permeado, notou-se que as pressões acima 

do ΔP de 0,5 bar para a MF (figura 17) não representaram melhoria significativa no fluxo de 

permeado e com isso decidiu-se por adotar ΔP de 0,5 bar.  

Na UF a partir da pressão de 0,75 bar os resultados de fluxo do permeado obtidos 

foram pouco superiores, mas optou-se por manter as mesmas condições de pressão (0,5 bar) 

entre as duas tecnologias de membranas estudadas (MF e UF), para efeito de comparação das 

eficiências de tratamento na etapa 2 do estudo. 

 A adoção do ΔP de 0,5 se justificou, pois, os resultados de fluxo apresentados 

durante a MF foram condizentes com a ocorrência de fouling nas pressões mais altas. 

Espinasse, Bacchin e Aimar (2002) afirmam que os maiores custos dos PSM são relacionados 

ao fouling, atribuídos às seguintes formas: uma forma direta que se dá na redução do fluxo ou 

necessidade de aumento do uso de energia para sua manutenção e um custo adicional ligado à 

necessidade de limpeza das membranas. Nas figuras 19 e 20, são apresentados os gráficos do 

estudo de pressão para determinação do fluxo crítico na 2ª campanha para a MF e UF. 
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Figura 19 - Determinação do fluxo crítico para a membrana de MF na 2ª campanha de ensaios. 

 

 Na 2ª campanha de ensaios, em razão da amostra bruta ter sido coletada em dia 

diferente da avaliada na campanha anterior, fez-se necessário o estudo do fluxo crítico 

levando em consideração as especificidades do comportamento das membranas de MF e UF 

para a amostra na produção de permeado. 

 Primeiramente, foi notável que o comportamento do fluxo na MF foi diferente, no 

tocante à relação entre aumento de pressão e resposta de incremento de fluxo de permeado, do 

observado na campanha anterior sendo que houve a resposta de aumento de fluxo até a 

pressão de 1,0 bar que foi considerado o intervalo que obteve os melhores resultados. Já na 1ª 

campanha, ao passo que se aumentou a pressão, os valores de fluxo no início de cada 

intervalo foram superiores aos mensurados no intervalo anterior. 
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Figura 20 - Determinação do fluxo crítico para a membrana de UF na 2ª campanha de ensaios. 

 

 Na figura 20 o estudo do fluxo crítico para a membrana de UF na 2ª campanha 

apresenta o aumento nos valores de fluxo ao passo que a pressão foi intensificada, contudo no 

Δp 1,25 bar foi observado que a diminuição dos valores ao longo do intervalo de pressão foi 

mais significativa do que nos trechos anteriores, uma vez que, o fluxo de 33,67 L/m2.h no 

minuto inicial do intervalo foi mantido em apenas 23,72 L/m2.h no final da operação. 

 Ao verificar os gráficos para a MF e UF na campanha, com base em altos valores de 

fluxo de permeado atingidos no Δp de 1,0 e pela observação de que o fluxo em maiores 

pressões não foi sustentado ao longo do tempo na UF, decidiu-se por empregar o Δp de 1,0 

bar para ambos tratamentos, por estabelecer uma relação equivalente entre os tratamentos de 

MF e UF na campanha de ensaios. 

 

5.2 ETAPA 2 – AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DA MF E UF NO TRATAMENTO DO 

EFLUENTE DO RALF 

 

5.2.1 Resultados da caracterização dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos da 

amostra bruta  

 

 Nesta seção, são apresentados os resultados da caracterização dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos do efluente de RALF que foi empregado como amostra bruta para 
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MF e UF que foram medidos para efeito de comparação na obtenção das eficiências de 

remoção dos diferentes tratamentos avaliados.  

 Na tabela 6 são apresentados os valores determinados nas análises físico-químicas e 

microbiológicas do efluente de RALF para os parâmetros estudados na 1ª e na 2ª campanha. 

 

Tabela 6 - Valores resultantes da caracterização dos parâmetros estudados para o efluente de RALF 

em diferentes campanhas de ensaios. 

 

 Primeiramente, ao observar os resultados da caracterização do efluente do RALF 

para a 2ª campanha, pode-se afirmar que a amostra do efluente de RALF demonstrou-se mais 

diluída em relação a amostra da campanha anterior, o que se comprova pela comparação entre 

os valores determinados para a maioria dos parâmetros analisados, exceto fósforo total e cor 

verdadeira que apresentararam-se mais concentrados. 

 As campanhas de ensaios se deram em períodos distintos (agosto e setembro de 

2014) e isso explica a variação dos valores nas amostras que são influenciados, entre outros, 

por diferentes índices pluviométricos no período, por fatores operacionais do sistema na ETE, 

pela amostragem, etc. 

 

 

 

Parâmetro Unidade 1ª campanha 2ª campanha 

DQO mg/L 245 156 

Turbidez uT 86,8 29,4 

Cor Aparente uC 890 371 

Cor Verdadeira uC 228 338 

Fósforo Total mg/L 3,86 8,62 

Condutividade µS/m 1423 980 

pH - 7,88 7,06 

E. coli (UFC/100mL) 1,4.106 6,7.105 

CT (UFC/100mL) 1,8.106 1,2.106 

STV mg/L 14 10 

SST mg/L 93 32 

ST mg/L 649 434 

Temperatura °C 18 21 
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5.2.2 Resultados da análise de perfil de fluxo dos permeados de MF e UF  

 

 Na figura 21, o gráfico de linha com marcadores exibe os valores de fluxo do 

permeado para MF e UF nos diferentes tempos de coleta de amostras onde é possível analisar 

o comportamento do parâmetro operacional nas diferentes tecnologias testadas.  

 

 

Figura 21 - Perfil de fluxo do permeado da MF e UF tratando o efluente de RALF nos tempos de 

operação, 1ª campanha. 

 

 As linhas de fluxo de permeado da MF e UF apresentadas na figura 21, denotam sua 

queda a partir dos 20 minutos, sendo que na UF é verificado o comportamento de queda do 

fluxo aparentemente gradual ao decorrer da operação enquanto na MF é verificada a 

diminuição do fluxo nos 40 minutos que depois se reestabelece aos 60 e 80 minutos, voltando 

a cair nos pontos seguintes. 

 Os valores de fluxo mensurados aos 20 minutos de operação em 47,08 L/m2.h e 

40,02 L/m2.h para MF e UF, respectivamente, foram os maiores valores médios obtidos na 

campanha.  

 Freire et al. (2014) realizaram experimentos com amostras obtidas de efluente de 

RALF da mesma ETE e obtiveram fluxo de permeado em cerca de 55 L/m2.h e 46 L/m2.h 

para MF e UF, na devida ordem, aos 20 minutos de operação dos tratamentos. Pode-se dizer, 

que os níveis de fluxo do permeado encontrados pelo autor são próximos aos mensurados na 

presente pesquisa sendo que em ambos os valores de permeado obtidos com a MF foram mais 

elevados quando comparados aos atingidos pela UF.  
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 É verdade dizer que, para ambos tratamentos os valores de fluxo apresentaram queda 

ao longo do tempo de operação, apesar do reestabelecimento observado na MF, onde os 

menores valores de fluxo do permeado foram observados na segunda metade do tempo de 

operação. Isso pode ser explicado pelo fouling que ocorre ao longo do tempo de filtração, 

onde pode ter ocorrido o estreitamento e obstrução dos poros ou a formação de torta sobre a 

superfície das membranas, apesar do processo de retrolavagem ter sido empregado na 

operação. 

 Na figura 22, é apresentado o perfil de fluxo médio do permeado da MF e UF para os 

diferentes tempos de coleta do permeado na 2ª campanha de ensaios. 

 

 

Figura 22 - Perfil de fluxo do permeado da MF e UF tratando a amostra do efluente de RALF nos 

tempos de operação, 2ª campanha, em pressão de 1,0 bar. 

  

 Os perfis de fluxo de permeado exibido na figura 22, indicam que houve a 

diminuição gradual dos valores durante a operação da MF e UF, salvo aos 60 minutos da UF 

em que o valor foi ligeiramente superior ao tempo anterior, o que pode ser explicado pela 

cronometragem que foi realizada manualmente e que pode apresentar margem de erro. 

 Sendo assim, os maiores valores de fluxo foram de 48,06 L/m2.h e 18,10 L/m2.h para 

MF e UF, respectivamente. Assim como já havia sido comprovado na campanha anterior, nos 

ensaios com as membranas de MF foi possível a obtenção de maiores valores de fluxo do que 

para as de UF em todos os tempos de operação avaliados. 
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5.2.3 Resultados do estudo de eficiência das membranas de MF e UF no tratamento das 

amostras de efluente de RALF tratando esgoto sanitário 

 

 Nas figuras de 23 a 30 são mostrados os gráficos gerados pelo programa 

“STATISTICA 7” onde os dados foram tratados estatisticamente por ANOVA de arranjo 

fatorial com interação, 2 fatores, a 5% de significância. Constam os resultados médios, 

composto por três repetições, dos valores residuais dos parâmetros avaliados na 1ª e 2ª 

campanha. Então, é possível avaliar se o emprego de MF e UF possuem eficiência 

significativamente distinta ou não, em relação aos parâmetros de qualidade do efluente 

estudados. 

 Nas figuras (de 23 a 30), constam ainda os valores de “f” e “p” dos tratamentos 

estatísticos para os fatores: membrana (m), tempo (t) e relação tempo membrana (m*t), em 

que as barras indicam a diferença média significativa (DMS) que é um valor extraído da raiz 

do quadrado médio do resíduo da ANOVA pelo número de repetições, multiplicado pelo q, 

que é um valor previamente tabelado para o teste de Tukey.  

 

 A fi 20 a seguir, apresenta os gráficos de fluxo do permeado para MF e UF na 1ª e na 

2ª campanha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na figura 23 (a), que representa a 1ª campanha de ensaios, o comportamento do 

fluxo do permeado observado para MF e UF leva a afirmação de que tanto a membrana 

quanto o tempo de operação foram significativos nos resultados do tratamento o que é 

inferido nas análises estatísticas. 

 No tempo de 80 minutos é mais evidente o melhor desempenho obtido com a MF, 

uma vez que, as barras não se tocam e o valor médio de fluxo difere amplamente com exceção 

(a) (b) 

Figura 23 - Perfil das médias de fluxo de permeado e DMS da MF e UF nos tempos. (a) 1ª campanha 

(m: F=22,874; p = 0,000072. t: F=3,227 ; p=0,022801. m*t: F= 0,885 p= 0,506057). (b) 2ª campanha 

(m: F=2030,09; p=0. t:F=26,157;p=0. m*t: F=5,717;p=0,00130). 
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do permeado de 40 minutos de operação que obteve valores médios próximos. Contudo, os 

resultados atingidos com a MF tiveram melhor taxa média de fluxo de 42,64 L/m2.h. 

 Houve queda no fluxo para ambas tecnologias de membranas durante o ensaio, mas 

os valores se mantiveram em valores não distantes daqueles observados no início da operação 

das tecnologias de filtração. Com isso, pode-se dizer que o fenômeno de fouling ocorreu em 

menores proporções, o que pode ser atribuído ao tipo de membrana empregado onde a 

filtração ocorre tangencialmente à superfície e a técnica de retrolavagem que tem parcela 

considerável na manutenção do fluxo durante a operação. 

 A partir da análise do gráfico “b” na figura 20, pode-se dizer que o comportamento 

do fluxo do permeado da MF e UF na 2ª campanha é visualmente distinto do fluxo observado 

em “a”. Foi constatada diferença estatisticamente significativa para todos os fatores 

independentes. Além disso, é perceptível a diminuição do fluxo ao longo dos tratamentos 

onde as barras de DMS da MF e UF não se tocam nos intervalos.  

 Quanto ao fator tempo, também foi significativo nos valores de fluxo obtidos, onde o 

permeado coletado aos 20 minutos forneceu os maiores valores médios que foram de 48,05 

L/m2.h e 18,1 L/m2.h na MF e UF, nesta ordem. 

 É possível afirmar que na MF houve uma queda significativa do fluxo que ocorreu de 

forma gradual o que constata a ocorrência de fouling na membrana durante a filtração. 

Enquanto isso, na UF a diminuição foi menor durante a operação. 

 As taxas médias de fluxo foram de 38,71 e 15,09 L/m2.h para os permeados de MF e 

UF, respectivamente na 2ª campanha o que confirma o maior fluxo de permedo ao longo da 

operação proporcionado pela MF em relação à UF. 

 A figura 24 localizada na página seguinte, apresenta os gráficos “a” e “b” com os 

valores médios de DQO residual do permeado de MF e UF ao longo do tempo de operação do 

piloto de membranas nos ensaios de 1ª e 2ª campanhas, respectivamente. 
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 O emprego de análises de DQO é comum para a determinação indireta da presença  

 

 

de matéria orgânica na fração líquida sendo geralmente empregada na avaliação de eficiência 

de remoção de matéria orgânica não biodegradável no tratamento de esgotos. 

 Os resultados de DQO do permeado na 1ª campanha não apresentam diferença 

estatisticamente significativa entre as membranas de MF e UF que possuem valores médios 

similares. Os tempos de operação também não diferem entre si, o que é confirmado quando se 

observa as barras de DMS dos tratamentos de MF e UF que se tocam em todos tempos de 

operação. 

 O menor valor médio de DQO foi registrado aos 40 minutos da UF em 36,3 mg/L 

com eficiência de remoção de 85,2%, que foi o melhor resultado obtido para o parâmetro 

neste estudo, muito próximo ao determinado para a MF no mesmo tempo.  

 Souza et al (2015) estudaram os tratamentos de MF e UF nas mesmas condições para 

o efluente de RALF de uma ETE localizada no mesmo município do estudado e obtiveram 

eficiência de remoção de 58% e 59%, respectivamente. Dessa forma, pode-se verificar o 

alcance da eficiência obtida no melhor tratamento para DQO no presente estudo, em 

comparação ao trabalho citado. 

 Na 2ª campanha de ensaios, os resultados obtidos pela membrana de MF na remoção 

de DQO foram melhores do que os mensurados para UF. O fator membrana foi importante 

nos resultados, uma vez que, demonstrou ser significativo na redução dos valores de DQO, 

com “p” < 0,05. 

 Ao interpretar as barras do gráfico é possível afirmar que houve uma queda linear da 

DQO para os intervalos iniciais e depois ocorreu o aumento dos valores médios na segunda 

(a) (b) 

Figura 24 - DQO residual média com DMS da MF e UF nos tempos. (a) 1ª campanha (m: F=0,0971; p 

= 0, 758009. t: F=2,3467 ; p=0,071999. m*t: F= 0,7527 p= 0,592342). (b) 2ª campanha (m: 

F=13,2772; p=0,001289 t:F=0,4175; p=0. m*t: F=0,3741; p=0,861366) 
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metade da operação dos processos. Contudo, os tempos de operação do ensaio de tratamento 

para cada membrana (MF e UF) não inteferiram significativamente conforme apontam os 

resultados das análises estatítiscas o que é confirmado graficamente pelos valores das médias 

de DQO que são semelhantes. 

 Em vista de bons resultados obtidos na remoção da DQO, pode-se dizer que as 

membranas de MF e UF nos diferentes tempos de operação foram efetivas na remoção de 

fração da matéria orgânica remanescente de reatores secundários das ETE’s. 

 Na figura 25, podem ser observados os valores médios residuais de turbidez do 

permeado da 1ª campanha (a) e da 2ª campanha (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A turbidez representa o grau de inteferência que as partículas suspensas promovem à 

passagem de luz através da amostra, que verifica a presença de de sólidos na amostra. 

 No gráfico “a” da figura 25 é verificado que o fator tempo não interferiu 

significativamente nos resultados, porém a MF e a UF demonstraram diferentes 

comportamentos certificados pela diferença significativa acusada pelo tratamento estatistico. 

As barras se tocam na metade dos tempos de operação, mas as médias de turbidez do 

permeado de MF e UF são distintas. 

 As membranas de UF alcançaram os melhores resultados com uma taxa média de 

turbidez residual de 0,55 uT. Isso demonstra o potencial da UF em remover sólidos em 

suspensão que incluem, entre outros, microrganismos presentes na alimentação (amostra).  

 Alonso et al (2001) conseguiu 92% de eficiência de remoção de turbidez nos 

experimentos com membrana de UF tratando o efluente do tratamento secundário de ETE 

(a) (b) 

Figura 25 - Turbidez residual média com DMS da MF e UF nos tempos. (a) 1ª campanha   (m: 

F=106,8789; p = 0. t: F=0,0537 ; p=0,997942. m*t: F= 0,1192; p= 0,986855). (b) 2ª campanha     (m: 

F=1,6026; p=0,217692. t: F=0,667; p=0,652128. m*t: F=0,166; p=0,972665). 
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convencional. A UF aos 60 minutos atingiu 99,6% de remoção em relação a amostra bruta. 

Vera et al (1997) obteve 93% de eficiência de remoção de turbidez no emprego de MF 

tratando efluente do lodo ativado de ETE. A melhor eficiência obtida para a UF nesta etapa de 

ensaios foi de 98,6% no tempo de 60 minutos de operação, conforme “b”.  

 Diferentemente da 1ª campanha, no gráfico “b” os resultados obtidos pelas 

membranas de MF e UF não foram significativamente diferentes e em todos os tempos de 

operação as médias de turbidez foram próximas. É correto afirmar que estatisticamente o 

tempo não exerceu papel significativo nos resultados, já que as médias de MF e UF são muito 

próximas. A figura 26 apresenta os valores médios de condutividade para as membranas de 

MF e UF nos diferentes tempos de operação do sistema em 1ª e 2ª campanha. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

A condutividade, relacionada ao potencial de uma solução em conduzir uma corrente 

elétrica por consequência acusa a presença de íons. Os valores de condutividade elétrica são 

usados para estimar a presença de sólidos totais dissolvidos (METCALF & EDDY, 2003). 

 Na figura 26 (a) o tempo influenciou diretamente nos valores de condutividade 

elétrica, levando em conta o nível de significância. A partir dos 20 minutos de operação houve 

a diminuição que atingiu o menor valor médio aos 100 minutos. É possível afirmar que a MF 

e a UF não foram diferentes entre si, com valores médios similares nos tempos estudados. 

 Assim como foi observado na campanha anterior, ao analisar o gráfico “b” acima, é 

possível afirmar que na 2ª campanha os resultados apontam que o desempenho entre 

membranas de MF e UF são equivalentes corroborando com os resultados estatísticos.  

Figura 26 - Condutividade residual média após MF e UF nos tempos de operação. (a) 1ª campanha 

(m: F=0,069; p = 0,794493. t: F=5,14 ; p=0,002411. m*t: F= 0,536; p= 0,746996). (b) 2ª campanha 

(m: F=3,83; p=0,062035 t:F=6,92; p=0,000397. m*t: F=0,26; p=0,932571. 

(a) (b) 
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 Quanto aos tempos de operação, pode-se dizer que diferem estatisticamente. Ao 

observar o gráfico, é seguro dizer que há uma tendência de queda nos valores de 

condutividade ao longo da operação, tornando-se estável aos100 minutos. 

 Nos 80 minutos de operação foi mensurado 676,2 µS/cm que é um valor menor do 

que a metade daquele verificado na amostra bruta sendo considerada a condição ótima 

encontrada na etapa 2 do experimento. Com base nos dados, pode-se dizer que tanto a UF 

quanto a MF apresentaram capacidade na redução do montante de sólidos totais dissolvidos, 

assegurado pelos valores de condutividade elétrica verificada. Apesar de ser objetivo definido 

de outras tecnologias como a osmose reversa, o parâmetro obteve bons resultados no estudo. 

 A figura 27 a seguir, exibe os valores médios de fósforo total para MF e UF nos 

diferentes tempos de operação para 1ª e 2ª campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faz-se importante a caracterização de fósforo para a obtenção da eficiência das 

membranas na remoção dos valores residuais do parâmetro, uma vez que, efluentes 

secundários de ETE’s podem apresentar altas cargas de fósforo. 

 As análises confirmam a interferência significativa das membranas, do tempo e da 

relação membrana-tempo nos resultados de fósforo residual médio que é facilmente 

perceptível no gráfico “a”. Os valores de fósforo total diminuiram ao longo da operação (20 a 

120 minutos) para ambos tratamentos, apesar do aumento menos representativo na MF em 

alguns tempos.  

(a) (b) 

Figura 27 - Fósforo total residual médio do permeado de MF e UF. (a) 1ª campanha (m: F=381,09; p 

= 0. t: F=31,37 ; p=0. m*t: F= 3,49; p= 0,016459). (b) 2ª campanha (m: F=0,0515; p = 0,822448. t: 

F=0,5688 ; p=0,723062. m*t: F= 0,6844; p= 0,639802). 
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 A MF difere significativamente da UF, já que as barras não se tocam nos diferentes 

tempos. Apesar disso, a média da MF aos 120 minutos é próxima da UF em 20 e 40 minutos.  

 A UF (80, 100 e 120 minutos) alcançou os melhores resultados na campanha, 

considerando que a média de fósforo aos 60 minutos é maior do que os valores médios da UF 

em100 e 120 minutos. Aos 120 minutos, é verificado o melhor resultado de MF na campanha. 

 Diferentemente do que foi observado na campanha anterior, na 2ª campanha de 

ensaios, o fósforo total não sofreu interferência significativa da membrana (MF ou UF), do 

tempo de operação e da relação membrana-tempo. 

 Entre as diferentes tecnologias de membranas e tempos de operação, a média de 

fósforo total apresentou valores similares na maior parte do tempo. Salvo os permeados da 

MF 20 e UF 120 que tiveram menores médias que remetem a uma maior eficiência na 

remoção do poluente. O melhor resultado obtido foi na UF 120 minutos onde o residual foi de 

1,87 mg/L com eficiência de 51,6% de remoção. Para efeito de comparação, Vera et al (1997) 

alcançou a redução de 45% para o parâmetro tratando o efluente de lodos ativados. 

 A seguir, a figura 28 expõe as médias de cor aparente residual do permeado de MF e 

UF nos diferentes tempos de operação, na 1ª e 2ª campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ao observar o gráfico “a” é notável a diferença entre os tratamentos de MF e UF, 

sendo que o último propiciou menores valores de cor aparente nas amostras de permeado. Em 

concordância, os resultados das análises estatísticas acusaram a interferência significativa do 

tipo de membrana nos resultados. 

Figura 28 - Cor aparente média residual do permeado de MF e UF. (a) 1ª campanha (m: F=202,4783; 

p = 0. t: F=0,3542 ; p=0,874431. m*t: F= 0,4974; p= 0,775017). (b) 2ª campanha (m: F=1,414; p = 

0,246054. t: F=4,4 ; p=0,005516. m*t: F= 0,061; p= 0,997185). 

(a) (b) 
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 Os fatores tempo e relação tempo-membrana não foram significativos dado que as 

médias de cor aparente para os diferentes tempos de operação são próximos e as barras se 

tocam em todos os casos, sobretudo na UF onde as médias encontram-se ainda mais 

parecidas. 

 No gráfico “b” é visto que a cor aparente sofreu interferência significativa do fator 

tempo que é indicado pela curva de decaimento dos valores residuais médios. A partir da 

análise do gráfico é possível constatar que houve uma considerável queda nos valores de cor 

aparente que aos 20 minutos foi mensurada em 124 uC no permeado da MF e 117 uC na UF 

enquanto que aos 80 minutos os valores ficaram próximos a 90 uC para ambos tratamentos. 

 O fator membrana neste caso não foi significativo conforme o valor de p > 0,05 onde 

as médias de cor aparente do permeado de MF e UF são semelhantes e decrescem de forma 

compatível durante a operação. O melhor resultado obtido foi de 85 uC na UF aos 80 minutos. 

 É importante lembrar que o valor de cor aparente é influenciado por parcela da 

turbidez existente na amostra que deve ser removida por centrifugação para a obtenção da cor 

verdadeira. 

 A figura 29 abaixo, apresenta os valores de cor verdadeira nos diferentes tempos de 

operação dos tratamentos em MF e UF para a 1ª e 2ª campanha. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As análises estatísticas mostram que há influência do fator membrana na remoção de 

cor verdadeira na 1ª campanha, todavia os tempos de operação e a relação membrana-tempo 

não foram significativos nos resultados.  

Figura 29 - Cor verdadeira residual média do permeado de MF e UF. (a) 1ª campanha (m: F=44,1027; 

p = 0,000001. t: F=0,3171; p=0,897742. m*t: F= 0,7661; p= 0,583267). (b) 2ª campanha (m: 

F=16,292; p = 0,000481. t: F=8,474 ; p=0,000099. m*t: F= 0,604; p= 0,69715). 

(a) (b) 
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 De acordo com “a”, os melhores resultados foram conseguidos pela UF com residual 

de 51,3 uC aos 80 minutos já que a tecnologia apresentou tendência de queda dos valores 

formando uma curva até aos 80 minutos. Entre os tempos de 60 a 100 minutos a UF foi 

amplamente mais eficiente do que a MF, conforme é visto no gráfico. 

 Para os resultados de cor verdadeira obtidos na 2ª campanha, pode-se dizer apoiado 

no valor de “p” que tanto o tempo quanto a membrana foram significativos nos tratamentos. 

Em ambos, os valores de cor verdadeira decaíram consideravelmente ao decorrer da operação 

e o menor resultado foi de 56,6 uC na UF, 120 minutos. 

 Graficamente, também é possível notar que os valores médios presentes nos 

permeados de MF e UF diferem principalmente aos 20, 40 e 120 minutos de operação.  

 Levando-se em conta que a cor é atribuída principalmente a sólidos dissolvidos 

(VON SPERLING, 2005), pode-se dizer que apesar das tecnologias de MF e UF não 

possuírem como principal função a remoção destes compostos, foram bons os resultados pelo 

alcance de eficiência de remoção de 79,1% na UF aos 80 minutos de operação na 1ª 

campanha. 

 Por fim, os valores médios de pH do permeado de MF e UF coletado nos diferentes 

tempos de operação são apresentados nos gráficos “a” e “b” na figura 30 a seguir que 

representam a 1ª e a 2ª campanhas, respectivamente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos valores de pH residual médio da 1ª campanha representado no gráfico “a” pode-

se dizer que tanto a membrana quanto o tempo não exerceram papel significativo, dado que 

Figura 30 - Valores médios de pH do permeado de MF e UF. (a) 1ª campanha (m: F=0,5; p = 

0,482197. t: F=0,5; p=0,777206. m*t: F= 0,4; p= 0,868475). (b) 2ª campanha (m: F=5,7; p = 0,02521. 

t: F=11,3 ; p=0,000011. m*t: F= 0,2; p= 0,977943). 

(a) (b) 
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em todos os casos as barras se tocam seja entre as membranas ou entre os momentos de 

operação. Não foi verificada uma ampla queda ou aumento do pH na MF ou na UF.  

 É importante ressaltar que o intervalo de DMS dos valores é pequeno já que os 

valores de pH encontram se na faixa entre 8,3 e 8,6 que é considerado como pH básico. 

 Na 2ª campanha os valores obtidos demonstram um comportamento diferente 

daquele observado na campanha anterior. Há um aumento gradual de pH formando uma curva 

crescente conforme ocorrem os tratamentos, atingindo o valor de 8,26. 

 As análises estatísticas apontam que o pH sofreu interferência dos fatores tipo de 

membrana e tempo de operação de forma significativa. Isso se confirma ao interpretar os 

dados no gráfico “b” que manifestam a diferença entre os tempos de 20 e 120 minutos de 

operação do sistema.  

 Em seguida, nas tabelas 7 e 8 são apresentados os resultados do tratamento estatístico 

em teste t dos parâmetros amostrados e caracterizados no permeado coletado aos 120 minutos 

de operação das tecnologias de MF e UF na 1ª e na 2ª campanha, respectivamente. Os 

parâmetros avaliados nas condições acima estabelecidas são referentes à série de sólidos (ST, 

SST e STV) e às análises microbiológicas (E. coli e CT). 

 

Tabela 7 - Resultado do teste t para os parâmetros físicos referentes ao teor sólidos e parâmetros 

microbiológico do permeado de 120 minutos de operação da MF e da UF, 1ª campanha. 

Parâmetro 

MF UF Teste t 

Média 

Desvio 

padrão e (%) Média  

Desvio 

padrão e (%) t-value p 

STV (mg/L) 9,3 4,73 33,4 3,7 1,528 73,8 1,97621 0,119318 

SST (mg/L) 34,7 33,38 62,7 15,7 19,399 83,1 0,852362 0,442041 

ST (mg/L) 442 31,75 31,9 278,7 216,348 57,1 1,293768 0,265395 

E. coli  

(UFC/100 ml) 2,3.104 22985,19 98,38 2,0.103 2526,455 99,86 2,191872 0,050000 

CT 

 (UFC/100 ml) 2,9.104 28873,63 98,41 2,3.103 2838,462 99,87 2,222985 0,050000 

 

 Na 1ª campanha, o tratamento estatístico assegura que os parâmetros de E. coli e CT 

foram os únicos em que os valores resultantes das análises acusaram diferença significativa a 

respeito do fator membrana (MF e UF) que é assegurado pelo valor do “p” < 0,05. 
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 O valor de E. coli obtido pelo emprego da UF na campanha foi de 2,0.103 UFC/100 

ml que mostrou-se mais satisfatório do que o obtido no permeado de MF em 2,3.104 UFC/100 

ml, com eficiências de remoção de 98,38% e 99,86% na MF e UF, respectivamente.  

 Freire et al (2014) estudaram o mesmo tipo de efluente nas mesmas condições e 

alcançaram eficiência de remoção de E. coli em 98,71% e 98,99% para MF e UF, 

respectivamente.   

 Em relação aos CT, a membrana de UF novamente se demonstrou mais efetiva na 

remoção de microrganismos onde foi determinado 2,3.103 UFC/100 ml e eficiência de 

99,87% enquanto na MF foi de cerca de 2,9.104 UFC/100 ml com 98,41% de eficiência. 

 Segundo Metcalf e Eddy (2003), o parâmetro físico mais importante na avaliação das 

características de esgotos é o teor de sólidos totais que é composto por matéria orgânica 

suspensa, sedimentável, coloidal e dissolvida.  

 Foram avaliados ST, SST e STV das amostras e a membrana não interferiu 

significativamente nos resultados dos parâmetros conforme apontou o tratamento estatístico. 

Contudo, o permeado da UF forneceu menores valores médios alcançando melhores 

eficiências de remoção em 73,8%, 83,1% e 57,1% para STV, SST e ST, respectivamente. 

 No que diz respeito aos SST, Ahn e Song (1999) utilizaram um sistema piloto de MF 

de fibra oca para o tratamento de esgoto doméstico e alcançaram resultados mais satisfatórios 

onde o valor de sólidos suspensos na alimentação foi determinada em 91 mg/L e após a MF 

produziu permedo com 0,2 mg/L de concentração com eficiência de 99,8%. 

 Em resumo, para todos os parâmetros que compõem o teor de sólidos a UF alcançou 

melhores resultados médios do que a MF o que reafirma o seu potencial na remoção de 

sólidos e microrganismos remanescentes dos processos biológicos nas ETE’s. 

 Na tabela 8 apresentada na página seguinte, encontram-se os resultados do teste t 

para os parâmetros SST, STV, ST, E. coli e CT na 2ª campanha de ensaios de MF e UF. 
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Tabela 8 - Resultados do teste t para os parâmetros analisados no tempo de 120 minutos dos 

tratamentos em MF e UF, 2ª campanha. 

Parâmetro 

MF UF Teste t 

Média 

Desvio 

padrão 

Eficiência 

(%) Média  

Desvio 

padrão 

Eficiência 

(%) t-value p 

STV (mg/L) 0 0 100 1,67 1,53 83,3 -1,88982 0,131778 

SST* (mg/L) 
40,7 68,712 - 3,3 3,06 89,6 0 1 

ST (mg/L) 
274 10,583 36,9 286 39,04 34,1 -0,51387 0,634429 

E. coli** 

(UFC/100 ml) 
7.102 684,105 99,89 1,8.104 30567,55 97,27 -2,73175 0,0063 

Coliformes 

Totais  

(UFC/100 ml) 

7,4.103 8274,398 99,38 1,3.104 10303,72 98,93 -0,8838 0,376805 

* O resultado de SST para MF não se demonstrou confiável, uma vez que, uma das três repetições foi 

determinada com valor maior do que o verificado na amostra bruta, o que superestimou o valor médio 

do parâmetro. Com isso, não alcançou resultado tanto para o teste paramétrico quanto para o teste não 

paramétrico. 

** Parâmetro com dados tratados estatisticamente pelo teste t Mann-Whitney com significância de 

p<0,05. 

  

Apenas os resultados de E. coli obtiveram diferença significativa considerando o 

fator membrana, ou seja, a MF e a UF alcançaram diferentes patamares de eficiências na 

remoção do parâmetro. A MF atingiu eficiência de 99,89% na remoção de E. coli com 

resultado médio no permeado em 7.102 UFC/100 ml que foi um resultado melhor do que as 

1,8.104 UFC/100 ml obtidas para a UF que conferiu 97,27% de remoção em relação à amostra 

bruta . O resultado estatístico reitera o alto grau de eficiência exigido para o parâmetro já que 

a diferença de percentual que parece ser pequena representa uma grande diferença nos valores 

médios e na amplitude do desvio padrão. Além disso, os valores aceitáveis em legislações são 

bastante restritivos onde requerem em muitos casos eficiências acima de 99,99% de remoção 

de microrganismos. 

 Os resultados de CT apresentaram comportamento similar ao verificado nos 

resultados de E. coli, uma vez que, os resultados mensurados no permeado de MF foram 

melhores. As eficiências de remoção foram de 99,38% para MF com residual de 7,4.103 

UFC/100 ml e 98,93% para a UF que apresentou cerca de 1,3.104 UFC/100 ml no permeado. 

 Com isso, pode-se dizer que as membranas de MF demonstraram melhor 

desempenho na remoção dos parâmetros indicativos de contaminação por microrganismos 
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patógenos (E. coli e CT), diferentemente da campanha anterior onde os melhores resultados 

foram vistos na UF. 

 Os STV que foi caracterizado em 10 mg/L na amostra bruta, não apresentou residual 

após o tratamento por MF o que confere uma eficiência de 100% de remoção dos valores. 

Enquanto isso, o valor médio residual conseguido pela UF foi de 1,67 mg/L para as repetições 

o que atribui uma eficiência média de 83,3%. 

 Os resultados de SST após o tratamento por membranas costuma apresentar margem 

de erro já que as membranas empregadas no estudo possuem porosidade de 0,4 µm enquanto 

o método de filtração para aferir SST padronizada pela APHA utiliza-se de membranas de 1,2 

µm. Apesar disso, na UF foi possível o tratamento estatístico que averiguou eficiência de 

89,6% de remoção com valor médio de 3,3 mg/L. 

 Os ST não obtiveram altas eficiências de remoção como nos SST e STVo onde 

alcançou apenas a eficiência de 36,9% e 34,1% para MF e UF, respectivamente. Isso se deve 

em grande parte, ao fato das tecnologias de MF e UF não possuírem maior capacidade de 

remoção de sólidos dissolvidos, onde a parte removida foi de sólidos particulados presentes 

nas amostras. Para efeito de comparação, o ST na amostra bruta foi de 434 mg/L, enquanto o 

permeado do melhor tratamento da MF apresentou valor médio de residual em 274 mg/L. 

 É seguro afirmar que na 2ª campanha a remoção de poluentes referentes aos 

parâmetros microbiológicos e ao teor de sólidos, a MF se demonstrou uma melhor alternativa, 

atingindo as melhores eficiências médias. Pelegrin (2004), utilizou a microfiltração no pós-

tratamento de efluente de tratamento biológico e afirma que as membranas apresentaram 

vantagens obtendo qualidade constante no tratado nos parâmetros avaliados, reduzindo 

valores de cor, turbidez e SST. 

 

5.3 ETAPA 3 - AVALIAÇÃO DO USO DA COAGULAÇÃO ASSOCIADO À MF E UF 

NO TRATAMENTO DO EFLUENTE DE RALF 

 

 Ao início desta etapa foram realizados testes de coagulação/floculação/sedimentação 

com o emprego dos coagulantes PAC e o tanino para a escolha do coagulante na melhor 

dosagem e tempos de sedimentação levando em conta a eficiência de remoção de turbidez da 

amostra bruta.  
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5.3.1 Resultados do estudo dos coagulantes PAC e tanino na remoção de turbidez das 

amostras de RALF 

 

 Os resultados de turbidez média residual e a eficiência de remoção mensurados em 

diferentes dosagens e tempos de sedimentação dos coagulantes são apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Avaliação dos coagulantes PAC e tanino na eficiência de remoção de turbidez em 

diferentes dosagens, em Ts 15 e Ts 30. 

Tempo de 

sedimentação 

(minutos) 

PAC* Tanino** 

Dosagem 

(mg/L) 

Turbidez 

residual do 

coagulado 

(uT) 

Eficiência 

(%) 

Dosagem 

(mg/L) 

Turbidez 

residual do 

coagulado 

(uT) 

Eficiência 

(%) 

15 
25 

134 25,6 
10 

88 43,2 

30 130 27,8 89,4 42,3 

15 
50 

132 26,7 
20 

16,6 89,3 

30 128 28,9 14,7 90,5 

15 
75 

106 41,1 
40 

18,2 88,3 

30 100 44,4 4,86 96,9 

15 
100 

76 57,8 
60 

5,61 96,4 

30 69 61,7 4,52 97,1 

15 
125 

28,2 84,3 
80 

7,12 95,4 

30 26,5 85,3 5,72 96,3 

15 
150 

5,87 96,7 
100 

7,19 95,4 

30 4,62 97,4 7,8 95 

* Turbidez da amostra bruta no ensaio com PAC= 180 uT; ** Turbidez da amostra bruta no ensaio 

com tanino = 155 uT 

 

 O coagulante PAC nos ensaios de coagulação/floculação/decantação para as 

dosagens de 25 a 150 mg/L, foi avaliado em Ts 15 e Ts 30 e apresentou resultados 

satisfatórios quando foi avaliada a eficiência de remoção de turbidez das amostras. 

 Em todas as dosagens de PAC, o tempo de sedimentação não teve forte influencia no 

percentual de remoção de turbidez, o que levou a adoção do Ts 15 por demandar menor tempo 

de tratamento que decorre na operação menos onerosa do sistema, que se faz vantajoso. 

 Conforme a dosagem do coagulante foi aumentada, houve maior eficiência na 

remoção de turbidez, onde o PAC de 150 mg/L apresentou os melhores resultados, com 

remoção de até 97,4% no Ts 30. 

 O tanino apresentou uma crescente remoção de turbidez até a dosagem de 60 mg/L e 

em seguida decresceu levemente. O melhor resultado obtido foi na dosagem de 60 mg/L no 
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Ts 30 onde atingiu a eficiência de 97,1%. A decisão pelo coagulante levou em conta a 

eficiência de remoção de turbidez atingida. Assim, pela alta eficiência encontrada em Ts (15), 

o coagulante PAC foi escolhido para prosseguir no estudo. 

 

5.3.1.1 Resultados do estudo do coagulante PAC em diferentes dosagens, tempos de 

sedimentação e faixas de pH 

 

 Carvalho (2008) observa que o coagulante PAC é aplicado frequentemente no 

intervalo entre 10 e 200 mg/L de dosagem e na faixa de pH de 6,0 a 10,0. O coagulante 

auxilia na formação de flocos grandes, firmes e pesados e é capaz de remover carga orgânica 

e inorgânica durante o tratamento.  

 Com a determinação do PAC como coagulante, foram realizados ensaios de 

coagulação/floculação/sedimentação em três diferentes faixas de pH objetivando a otimização 

dos resultados. As faixas estudadas foram pH 6,0 (ácido), pH 7,0 (neutro) e pH 8,0 (básico).  

 O estudo do pH em diferentes faixas (6,0; 7,0 e 8,0) para o pré-tratamento das 

amostras por coagulação/floculação/sedimentação empregando o PAC tem seus resultados 

exibidos na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Valores de turbidez e eficiência das amostras coaguladas com o uso de PAC em diferentes 

faixas de pH, variando a dosagem de coagulante e tempo de sedimentação. 

Dosagem 

de PAC 

(mg/L) 

Ts 

(minutos) 

pH 6,0 pH 7,0 pH 8,0 

Turbidez 

(uT)* 

Eficiência 

(%) 

Turbidez 

(uT)* 

Eficiência 

(%) 

pH 

final 

Turbidez 

(uT)* 

Eficiência 

(%) 

25 
15 130 30,1 134,3 27,8 

7,04 
142 23,7 

30 130 30,1 123 33,9 136 26,9 

50 
15 112 39,8 121 34,9 

6,98 
125,3 32,6 

30 116 37,9 113,3 39,1 114,7 38,6 

75 
15 101 45,7 109,3 41,2 

6,97 
119,3 35,8 

30 107 42,7 105,9 43 113,7 38,9 

100 
15 87 53 78,4 57,8 

6,93 
66,9 64,1 

30 88 52,9 76,3 59 64,1 65,6 

125 
15 68 63,5 49,1 73,6 

6,88 
70,4 62,2 

30 69 62,7 47,8 74,3 68,1 63,4 

150 
15 46 75,2 23,5 87,3 

6,86 
43,1 76,8 

30 47 74,9 21,6 88,4 40,4 78,3 

* Turbidez caracterizada nas amostras brutas = 186 uT. 
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 Com base nos resultados apresentados acima, pode-se dizer que foram atingidas 

eficiências de remoção de turbidez acima de 50% somente a partir da dosagem de 100 mg/L 

de PAC. A eficiência de remoção do parâmetro melhorou conforme houve o aumento da 

concentração de PAC nos jarros que culminou na determinação da dosagem de 150 mg/L 

como dosagem ótima para todas as faixas de pH testadas. 

 Os melhores valores de eficiência na remoção de turbidez foram obtidos para o pH 

7,0 onde foram alcançadas 87,3% e 88,4% para o pH 7,0 em Ts 15 e Ts 30, respectivamente. 

Apesar do melhor resultado ter sido encontrado com a configuração de 150 mg/L e Ts 30, a 

ligeira diferença de eficiência não justificou o Ts 30, pois o Ts 15 atingiu eficiência de 

remoção de turbidez muito próxima. Paralelamente, conforme houve o aumento das dosagens, 

foi vista a redução do pH que atingiu valores ligeiramente ácidos na maioria dos casos. 

 Sendo assim, a dosagem de 150 mg/L com 15 minutos de sedimentação em pH 7 foi 

considerado o resultado ótimo para condução dos ensaios em jar test.  

 

5.3.2 Resultados dos estudos de avaliação da eficiência do sistema composto por 

coagulação/floculação/decantação e membranas de MF e UF 

 

 Na presente secção, são apresentados os resultados de fluxo crítico, caracterização da 

amostra bruta e amostra coagulada, gráficos de eficiência gerados por tratamentos estatísticos 

e tabelas com resultados obtidos em teste t. Além disso, possui os resultados de 

permeabilidade hidráulica das membranas com fins de avaliar a eficiência da limpeza química 

das membranas.  

  

5.3.2.1 Determinação da pressão de operação pelo estudo do fluxo crítico em membranas de 

MF e UF tratando as amostras coaguladas 

 

 Nas figuras 31 e 32 a seguir, são apresentados os estudos de fluxo crítico para as 

membranas de MF e a UF das amostras de efluente de RALF pré-tratadas por 

coagulação/floculação/decantação em ensaio de jar-test na dosagem ótima de 150 mg/L de 

PAC e no Ts 15. 
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Figura 31 - Estudo de fluxo crítico das amostras pré-tratadas por coagulação para a membrana de MF. 

 

 Com a intensificação do Δp a cada intervalo durante a MF, ocorreu o aumento 

imediato do fluxo do permeado que depois decaiu no intervalo, todavia a queda não foi brusca 

mantendo níveis de valores de fluxo razoáveis em relação ao inicio de cada intervalo.  

 Apesar de não ter sido obtido o fluxo crítico de forma explícita, a partir do Δp de 

1,25 bar, o aumento da pressão de operação não atingiu valores de fluxo do permeado acima 

dos níveis resultantes para o Δp anterior e isso leva a crer que para a MF, o Δp de 1,0 bar 

obteve os melhores índices de fluxo de permeado que foram superiores aos obtidos em 0,75 

bar e 1,25 bar implicando em menor consumo energia do que o Δp de 1,25. 

 

 

Figura 32 - Definição de fluxo crítico das amostras coaguladas para o tratamento em UF. 
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 O fluxo crítico para a membrana de UF teve comportamento similar ao da MF no que 

diz respeito ao aumento e queda de pressão durante os testes, apesar de no Δp de 1,25 bar o 

fluxo ter atingido valor bastante similar do observao no Δp anterior. 

 Torna-se importante frisar que nos Δp iniciais (0,25 e 0,5 bar) a diminuição do fluxo 

foi tênue e conforme intensificou-se a pressão foi observado uma maior queda nos valores de 

permeado. A pressão de 1,0 bar foi adotada por ter sido o último intervalo onde os valores de 

fluxo não decaíram a níveis abaixo do Δp anterior. A mesma pressão foi empregada para 

ambas membranas pois possibilita a comparação dos tratamentos da amostra coagulada. 

 

5.3.2.2 Resultados da caracterização dos parâmetros ambientais da amostra bruta e da 

amostra pré-tratada por coagulação 

 

 Na tabela 12 a seguir, são apresentados os resultados de caracterização dos 

parâmetros físico-químicos da amostra bruta na 3ª campanha, os resultados da amostra pré-

tratada por coagulação e as respectivas eficiências de remoção dos poluentes após o pré-

tratamento por coagulação/floculação/sedimentação com PAC (150 mg/L) no Ts 15.  

 

Tabela 11 - Valores determinados na caracterização dos parâmetros estudados para a amostra 

bruta e após a coagulação, com a eficiência média na remoção. 

Parâmetro Unidade 
Amostra Bruta 

(Efluente do RALF) 

Amostra 

Coagulada 

Eficiência 

(%) 

DQO mg/L 138 65 52,9 

Turbidez uT 133 3,43 97,4 

Cor Aparente uC 410 26 93,7 

Cor Verdadeira uC 79 11 86,1 

Fósforo Total mg/L 4,09 1,3 68,2 

Condutividade µS/m 638,4 - - 

pH - 7,18 6,95 - 

E. coli (UFC/100mL) 1,8.104 7.103 61,11 

Coliformes Totais (UFC/100mL) 9.104 6,8.104 24,44 

STV mg/L 2 - 100 

SST mg/L 12 6 50 

ST mg/L 201 168 16,4 

Temperatura °C 19 20 - 
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 A coagulação do efluente de RALF foi capaz de reduzir o valor de DQO em 52,9% 

enquanto os valores de cor obtiveram altas eficiências de remoção que foram de 93,66% e 

86,08% para cor verdadeira e cor aparente, respectivamente. Houve também elevada 

eficiência na remoção de turbidez que atingiu 97,42%. 

 A coagulação propiciou boa remoção de fósforo total que foi reduzido em 68,21% e 

contribuiu para o alcance da ótima eficiência no melhor resultado a ser discutido à frente.  

 Os parâmetros microbiológicos não atingiram resultados totalmente satisfatórios, que 

foram de apenas 61,11% e 24,44% para E. coli e CT, respectivamente. 

 Para a série de sólidos, as eficiências atingidas foram: alta para a STV onde os 

valores foram totalmente removidos, média para SST com a diminuição em 50% do valor e 

baixa para ST que atingiu apenas 16,42% na remoção do parâmetro. 

 O pH, assim como nos testes prévios de dosagens de coagulante sofreu uma leve 

diminuição no seu valor tendendo a níveis ácidos (pH= 6,95) enquanto a temperatura variou 

em um grau aumentando de 19°C para 20°C no fim do ensaio. 

 

5.3.2.3 Resultados da análise do perfil de fluxo do permeado das membranas de MF e UF 

tratando a amostra coagulada 

 

 A figura 33 a seguir, exibe o gráfico de perfil de fluxo do permeado ao longo da 

operação dos sistemas de MF e UF tratando o efluente de RALF pré-tratado por coagulação. 

 

 

Figura 33 - Perfil de fluxo do permeado da MF e UF tratando as amostras coaguladas nos diferentes 

tempos de operação. 
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 O perfil de fluxo de permeado demonstra, conforme já havia sido constatado nas 

campanhas anteriores que não empregaram pré-tratamento da amostra bruta, que a MF pôde 

alcançar valores superiores aos obtidos pela UF, respeitando-se a mesma área de membrana e 

pressão de operação nos dois tratamentos. Isso se justifica na hipótese o maior tamanho médio 

dos poros de MF propiciam o maior fluxo do permeado. 

 Na MF, o maior valor observado foi de 153,69 L/m2.h aos 40 minutos de operação e 

a partir do mesmo, os níveis de fluxo se mantiveram similares nos 60 e 80 minutos. Em 

seguida, diminuiu aos 100 minutos se mantendo em valores próximos no tempo posterior.  

 Nos ensaios de UF foram alcançados bons resultados onde o fluxo médio para o 

tempo de 20 minutos foi de 110,90 L/m2.h sendo que houve apenas um leve decréscimo nos 

valores dos 40 aos 120 minutos que permaneceram em níveis bastante próximos, onde o fluxo 

foi de 101,66 L/m2.h ao fim da operação da UF. 

 Em ambas situações (MF e UF) a coagulação exerceu importante influência na 

manutenção dos valores de fluxo do permeado que quando comparados às campanhas 

anteriores (1ª e 2ª) alcançaram valores médios mais altos, além de não ter ocorrido uma queda 

expressiva nos níveis de fluxo durante a operação. Com isso, é importante certificar que os 

valores médios de fluxo de permeado obtidos com o pré-tratamento das amostras foram cerca 

de três vezes superiores aos vistos nas campanhas anteriores que qualifica a coagulação como 

ótima alternativa de pré-tratamento às membranas de MF e UF. 

 

5.3.2.4 Resultados do estudo de eficiência das membranas de MF e UF tratando as amostras 

pré-tratadas por coagulação/floculação/decantação 

 

 Nas figuras de 34 a 41, assim como na etapa 2, são apresentados os gráficos obtidos 

pelo programa “STATISTICA 7” onde os dados foram tratados estatisticamente por ANOVA 

de arranjo fatorial com interação, 2 fatores, a 5% de significância. 

 Primeiramente, na figura 34 é exibido o comportamento do fluxo do permeado da 

MF e UF durante o tratamento das amostras pré-tratadas pelo método de 

coagulação/floculação/decantação 
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Figura 34 - Perfil de fluxo do permeado de MF e UF tratando as amostras coaguladas. (valores dos 

fatores no teste t: membrana: F= 2,0804; p= 0,163952. tempo: F= 1,6659; p= 0,186699. 

membrana*tempo: F= 0,7572; p= 0,590434). 

 

 Ao observar os fluxos dos permeados de MF e UF tratando a amostra pré-tratada por 

coagulação, pode se afirmar que assim como já ocorrera nas campanhas de ensaios anteriores, 

a MF atingiu maiores valores médios. 

 As análises estatísticas apontaram que a categoria de membrana exerceu interferência 

significativa nos resultados determinados. Tal fato se comprova graficamente pela constatação 

de que em nenhum dos tempos operacionais as barras de MF e UF se tocam. Já em relação 

aos tempos de coleta do permeado, é correto afirmar que não influenciaram significativamente 

nos resultados de fluxo, pois os valores médios vistos no gráfico são próximos na maior parte 

dos tempos. Na figura 35 a seguir, podem ser verificados os valores de residuais de DQO para 

MF e UF dispostos em barras com a média (ponto central) DMS (extremidades). 

 

Figura 35 - DQO residual média do permeado de MF e UF tratando as amostras coaguladas. (valores 

dos fatores no teste t: membrana: F= 2,0804; p= 0,163952. tempo: F= 1,6659; p= 0,186699. 

membrana*tempo: F= 0,7572; p= 0,590434). 
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 Os resultados dos tratamentos MF e UF utilizando-se como parâmetro de análise a 

DQO, demonstram a partira das analises estatísticas que os dois fatores independentes 

(membrana e tempo) não foram significativos sobre a eficiência de remoção do parâmetro.  

 Pode-se dizer que para a maior parte dos tempos de operação, as médias dos valores 

das membranas de MF e UF são bastante próximas, exceto nos tempos de 20 e 100 minutos 

em que as médias da UF encontram-se em valores abaixo do DMS observado para a MF nos 

respectivos tempos.  

 As duas membranas obtiveram melhores resultados em diferentes tempos de 

tratamento, porém o menor residual de DQO foi observado após a UF 100. 

 Na figura 36, segue o gráfico com os resultados de turbidez residual média do 

permeado de MF e UF para a amostra pré-tratada por coagulação/floculação/sedimentação. 

 

Figura 36 - Turbidez residual média do permeado de MF e UF tratando as amostras coaguladas. 

(valores dos fatores no teste t: membrana: F= 0,0747; p= 0,787291. tempo: F= 1,9917; p= 0,1217. 

membrana*tempo: F= 1,1891; p= 0,347999). 

 

 Não foi obtida remoção significativa de turbidez nos tratamentos de MF e UF das 

amostras coaguladas e assim como ocorreu no parâmetro anterior, as membranas não 

diferiram estatisticamente entre elas, o que também foi verificado para os tempos de operação. 

 Os resultados não diferiram estatisticamente no que tange ao tempo, mas 

graficamente é possível verificar uma tendência de melhora na eficiência dos resultados.  

 Apesar da coagulação ter proporcionado baixos valores de turbidez (3,43 uT) a MF e 

a UF obtiveram boa eficiência que culminou em índices menores do que 0,6 uT no permeado. 

 A seguir, os valores médios de condutividade para o permeado após MF e UF são 

exibidos na figura 37. 
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Figura 37 - Valores de condutividade média do permeado de MF e UF tratando as amostras 

coaguladas. (valores dos fatores no teste t: membrana: F= 3,9; p= 0,60139. tempo: F= 93,9; p= 0. 

membrana*tempo: F= 1; p= 0,428836). 

 

 Na condutividade foi notada uma tendência de diminuição nos valores de forma 

linear ao longo da operação dos sistemas de MF e UF. A partir do gráfico gerado e com as 

informações estatísticas pode-se dizer seguramente que os diferentes tempos de operação 

influenciaram de forma significativa nos resultados médios de condutividade dos permeados, 

onde o melhor resultado obtido foi para a MF no tempo 120 que atingiu remoção média de 

18,8% que foi bastante inferior aos resultados obtidos na etapa 2. 

 Quanto as membranas, não foram decisivas nos resultados do permeado, já que ao 

interpretar o comportamento durante a operação, é possível afirmar que não alcançaram 

resultados distintos pois as médias foram próximas em todos os pontos. Na figura 38 a seguir, 

são abordados os resultados de fósforo total para as amostras coaguladas após MF e UF. 

 

Figura 38 - Fósforo Total residual médio do permeado de MF e UF tratando as amostras coaguladas. 

(valores dos fatores no teste t: membrana: F= 0,83085; p= 0,372371. tempo: F= 1,25472; p= 0,319805. 

membrana*tempo: F= 2,08902; p= 0,107178). 
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 Os resultados das análises estatísticas confirmam que tanto o fator membrana quanto 

o fator tempo não agiram de forma significativa nos valores resultantes de fósforo após a MF 

e UF.  

 É visível que na maioria dos casos, os valores médios de fósforo para a MF e UF são 

próximos, exceto nos tempos 40 e 80 minutos em que as médias de uma membrana fogem do 

limite do DMS da outra. Apesar disso, não são significamente distintos. 

 Ademais, o comportamento da redução de fósforo ao longo do tempo não segue um 

padrão linear e o melhor valor residual de fósforo total encontrado foi para a UF no tempo 80, 

o mesmo tempo em que o permeado de MF apresentou o maior residual do parâmetro. É 

importante frisar que o parâmetro atingiu valores bastante baixos após os tratamentos por 

membranas associado à coagulação. 

 A seguir, na figura 39 são expostos graficamente os valores médios de cor aparente 

das amostras coaguladas após o tratamento em membranas de MF e UF. 

 

Figura 39 - Cor aparente residual média do permeado de MF e UF tratando as amostras coaguladas. 

(valores dos fatores no teste t: membrana: F= 2,5329; p= 0,126438. tempo: F= 1,2282; p= 0,330934. 

membrana*tempo: F= 0,2392; p= 0,940607). 

 

 Conforme esperado, a partir da interpretação do gráfico acima, o tratamento 

estatístico dos dados de cor aparente apontou que tanto as membranas quanto o tempo de 

operação não influenciaram significativamente nos resultados obtidos por MF e UF.  

 As médias mensuradas de cor aparente para a MF e UF são muito próximas na 

maioria dos pontos. O melhor resultado alcançado foi na UF aos 100 minutos 

 Na figura 40 a seguir, os valores médios de cor verdadeira resultantes dos 

tratamentos de coagulação/floculação/decantação e membranas (MF e UF). 
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Figura 40 - Cor verdadeira residual média do permeado de MF e UF tratando as amostras coaguladas. 

(valores dos fatores no teste t: membrana: F= 4,6574; p= 0,042651. tempo: F= 0,8148; p= 0,552507. 

membrana*tempo: F= 0,1219; p= 0,985962). 

 

 O tratamento estatístico para a cor verdadeira nesta etapa indicou que o fator 

membrana exerceu interferência significativa nos valores mensurados. Isso pode ser explicado 

a partir da análise gráfica onde as membranas de UF demonstraram-se superiores na remoção 

da cor verdadeira em todos os tempos de operação avaliados. Além disso, houve uma 

tendência de diminuição dos valores ao longo dos tempos na MF e UF. O melhor resultado 

obtido foi para a UF aos 100 minutos que se alinha com os dados de cor aparente (figura 39). 

 O gráfico apresentado na figura 41 a seguir, apresenta o comportamento dos valores 

de pH das amostras coaguladas após a MF e UF. 

 

Figura 41 - Valores médios de pH do permeado de MF e UF tratando as amostras coaguladas. 

(valores dos fatores no teste t: membrana: F= 0,1; p= 0,75388. tempo: F= 9,68; p= 0,000066. 

membrana*tempo: F= 0,1; p= 0,99101). 
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 A partir da análise estatística é correto dizer que o fator tempo foi significativo nos 

resultados de pH mensurados enquanto que a membrana não exerceu forte influência. Tal 

influência pode ser vista na análise do gráfico de comportamento do pH onde as médias de 

MF e UF são similares enquanto os tempos de operação apresentam divergências nos 

resultados de pH. 

 Foi verificada uma curva de aumento dos valores ao longo dos tempos de filtração 

que resultou no maior valor de pH aos 120 minutos do tratamento por MF, similar ao 

verificado na UF. 

 Na tabela 12 a seguir, são apresentados os resultados do tratamento estatístico em 

teste t dos parâmetros amostrados e caracterizados apenas do permeado do tempo de operação 

de 120 minutos da MF e UF tratando as amostras produzidas pela 

coagulação/floculação/sedimentação (pré-tratamento). Os parâmetros são referentes à série de 

sólidos (ST, SST e STV) e os microbiológicos (E. coli e CT). 

Tabela 12 - Resultados do teste t para os parâmetros analisados no tempo de 120 minutos da amostra 

coagulada tratada por MF e UF. 

Parâmetro 

MF UF Teste t 

Média 

Desvio 

padrão 
e (%) Média 

Desvio 

padrão 
e (%) t-value p 

SST (mg/L) 3,3 1,53 72,25 1,7 1,5275 86,08 1,336306 0,252401 

ST (mg/L) 
145,3 20,03 27,7 150,7 34,4287 25,04 -0,23191 0,82799 

E. coli* 

(UFC/100 ml) 

4500 5244,04 75 333,3 516,3978 98,14 2,174921 0,029637 

CT* 

 (UFC/100 ml) 

45166,7 48983,33 49,81 500 836,66 99,44 2,934058 0,003346 

* Parâmetros com dados tratados estatisticamente pelo teste t Mann-Whitney com significância de p <0,05 

 

 A série de sólidos foi testada estatisticamente apenas para ST e SST, uma vez que, os 

STV foram completamente removidos no pré-tratamento das amostras por coagulação. 

 Os resultados do tratamento estatístico sustentam a afirmação de que as membranas 

de MF e UF não diferem significativamente para a remoção de SST o que é confirmado pelo 

valor de “p” > 0,05. As médias obtidas para os SST foram de 3,33 mg/L e 1,67 mg/L para MF 

e UF, respectivamente. Os dados indicam que a melhor eficiência de remoção alcançada para 

a remoção de SST foi de 86,08% na UF. 
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 Assim como observado no parâmetro anterior, os resultados ST não sofreram 

interferência significativa do tipo de membrana o que é confirmado pelo teste t. As médias de 

remoção encontram-se bastante próximas em 27,7% para a MF e 25,04% para a UF o que 

reafirma que os tratamentos não diferem para o parâmetro avaliado nesta etapa do estudo. 

 Para os parâmetros microbiológicos E. coli e CT as membranas de MF e UF 

obtiveram resultados que diferiram significativamente com o valor de “p”< 0,05. 

 A membrana de UF conseguiu o melhor resultado na remoção de CT, onde obteve a 

eficiência de 99,44% enquanto a MF atingiu apenas 49,81%. Alonso et al (2001) estudou a 

MF e UF como pós-tratamento do efluente secundário de uma planta convencional de 

tratamento de esgotos e obteve uma média residual de CT em 510,8 UFC/100 ml para a UF, 

valor muito próximo às 500 UFC/100 ml obtidas pela associação entre coagulação e UF como 

pós-tratamento do efluente de RALF.   

 A melhor eficiência de remoção de E. coli também foi alcançada pela UF que 

produziu permeado com média de 333,3 UFC/100 ml ao passo que a caracterização do 

permeado de MF constatou 4500 UFC/100 ml. As eficiências foram de 98,14% e 75% para a 

UF e a MF, respectivamente. A UF atingiu alto valor na eficiência que conduziu à distinção 

entre os tratamentos das diferentes membranas, contudo deve-se levar em conta as 

observações já apresentadas no parâmetro microbiológico anterior no que tange à alta 

eficiência requerida para o parâmetro. 

 Em resumo, os parâmetros de SST, ST, E. coli e CT, em sua maioria (a exceção foi o 

SST) apresentaram os menores valores médios no tratamento de UF da amostra de RALF 

tratada por coagulação/floculação/decantação. Os parâmetros microbiológicos reforçam a tese 

por apresentarem eficiências de remoção na UF muito superiores em comparação com as de 

MF, o que foi evidenciado no tratamento estatístico. 

 

5.3.2.5 Avaliação da interferência do pré-tratamento por 

coagulação/floculação/sedimentação nos resultados do permeado por MF e UF 

 

 Nesta secção, são apresentados os resultados obtidos da avaliação das diferentes 

configurações de sistema de tratamento: MF/UF e coagulação/floculação/sedimentação 

associado à MF/UF. Sendo assim, foi verificado a influência que o pré-tratamento por 

coagulação/floculação/sedimentação obteve na eficiência de remoção dos parâmetros de 
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poluição da água estudados. Os valores medidos de fluxo do permeado para as diferentes 

campanhas de tratamento em MF e UF são verificados na figura 42. 

 

 

Figura 42 - Fluxo médio do permeado produzido nas diferentes campanhas de tratamento, obtido em 

diferente tempos de operação da MF e UF. 

Legenda: MF1 e UF1 (1ª campanha); MF2 e UF2 (2ª campanha); MF3 e UF3 (amostras pré-tratadas 

por coagulação) 

 

 Ao interpretar o gráfico de barras acima, é possível afirmar que os maiores valores de 

fluxo do permeado obtidos, seja na MF como na UF foram na última campanha onde as 

amostras de RALF foram pré-tratadas por coagulação com dosagem de PAC em 150 mg/L em 

Ts 15. Com isso a coagulação proporcionou, como já foi dito anteriormente, maiores valores 

de fluxo que possivelmente se devem à prevenção do fouling de membrana obtido com o pré-

tratamento. Pelas altas eficiências obtidas, as amostras possuíam menor proporção de 

poluentes e por isso a produção de permeado ocorreu em melhores condições para os dois 

tipos de membrana aumentando em alguns casos mais de três vezes em relação aos valores 

obtidos nas campanhas anteriores. 

 Entre a 1ª e a 2ª campanha de ensaios, os níveis de fluxo do permeado produzidos 

foram próximos na MF mesmo com a diferença do Δp existente (0,5 e 1,0 bar). Contudo, os 

valores médios observados na operação da UF demonstraram ampla diferença entre as 

campanhas onde a 2ª obteve baixos valores de fluxo. 

 Ademais, em todos os ensaios os valores médios de permeado da MF obteve maiores 

valores de fluxo do que a UF, o que se deve em grande parte ao maior tamanho médio dos 

poros para a categoria de membrana. 

 A tabela 13 a seguir, expõe os resultados do teste t para os melhores tratamentos 

encontrados para o fluxo do permeado e para os parâmetros físico-químicos estudados nos 
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momentos: etapa 2 e etapa 3. Constam a média e o desvio padrão para cada momento além 

dos valores do teste t onde é possível verificar diferença significativa entre os dois tipos de 

tratamento propostos. 

 

Tabela 13 - Teste t para os melhores resultados obtidos para os parâmetros avaliados nas etapas 2 e 3 

de tratamentos, com valores médios e eficiência de remoção. 

Parâmetro 

Melhor resultado obtido 

na etapa 2 (MF/UF) 

Melhor resultado  

obtido na etapa 3  

(coagulação + MF/UF) 

Teste t 

Média DMS e (%) Média DMS e (%) t-value p 

Fluxo (L/ m2.h) 48,06 3,73982 - 153,68 19,83725 - -9,06294 0,000822 

DQO (mg/L) 36,3 31,50132 85,2 25,2 6,79117 81,7 1,39777 0,234717 

Fósforo total (mg/L) 1,86 0,06928 51,8 0,03 0,03 99,3 41,98308 0,000002 

Turbidez (uT) 0,35 0,03055 99,6 0,3 0,02 99,8 2,21359 0,09126 

Condutividade  

(µS/m a 25 °C) 
676,26 18,51225 - 518,63 6,20672 - 13,98354 0,000152 

Cor verdadeira (uC) 6,88 2,435347 96,9 2,63 0,382301 96,7 2,9903 0,040326 

Cor aparente (uC) 8,59 2,965047 99,0 7,67 0,441056 98,1 3,377618 0,027847 

ST (mg/L) 274 10,58301 36,9 145,33 20,03331 27,7 9,83619 0,000599 

SST (mg/L) 3,33 3,05505 89,6 1,67 1,52753 86,1 0,84515 0,445614 

* Os valores de cor verdadeira e cor aparente foram transformados por raiz para o tratamento 

estatístico. * e = eficiência de remoção levando em conta o bruto caracterizado para cada caso. 

 

 Na tabela 13 é possível observar que o valor médio de fluxo do permeado tido como 

o melhor resultado encontrado na etapa 2 (MF 20 min, 2ª campanha) foi de 48,06 L/m2.h e 

trata-se de um volume muito menor do que o determinado para o melhor resultado da etapa 3 

(MF 40 min) que foi 153,68 L/m2.h. Com os resultados é visível a melhora no fluxo de 

permeado que o pré-tratamento proporciona às membranas, salvo o Δp de 1,0 bar que também 

contribuiu para incremento nos valores médios de fluxo. 

 A partir dos resultados do teste t pode-se dizer que os fluxos são significativamente 

distintos para os diferentes sistemas nas etapas 2 e 3 de tratamento, o que pode ser assegurado 

pelo valor do “p” < 0,05 que foi o nível de significância padronizado nas análises. 

 Faz-se importante frisar maiores índices de fluxo do permeado refletem em melhores 

condições operacionais que consequentemente resultam em menores tempos de tratamento do 

esgoto. Além disso, os melhores valores conseguidos na etapa 3 reafirmam a eficácia da 



98 

 

 
 

coagulação/floculação/decantação como alternativa de pré-tratamento das amostras do RALF 

para a otimização dos sistemas de MF e UF como pós-tratamento de efluentes secundários. 

 A concentração de matéria orgânica expressa em DQO apresentou médias de 36,3 e 

25,2 mg/L para as etapas 2 e 3, respectivamente. Apesar do melhor resultado da MF/UF para 

a amostra de RALF pré-tratada por coagulação (UF 100 min) ter apresentado um menor valor, 

a eficiência do melhor tratamento da etapa 1 (UF 40 min, 1ª campanha) foi superior dado os 

valores da amostra bruta para cada etapa e determinou 82,58% contra 81,74% para as etapas 2 

e 3, respectivamente. 

 O teste t apontou que não há diferença significativa nos resultados de DQO para as 

duas etapas estudadas o que leva a crer que o método de coagulação/floculação/decantação 

não exerceu influência suficiente nos valores resultantes do tratamento das amostras de 

efluente para este parâmetro. 

 Os resultados estatísticos do teste t para o fósforo total certificam que houve 

diferença significativa para os melhores resultados das etapas conforme o valor de “p” < 0,05.  

 A valoração da média de fósforo total para o melhor resultado da etapa 2 foi de 1,86 

mg/L enquanto para a etapa 3 foi de 0,03 mg/L. O resultado da última etapa (UF 80 min) 

sustenta a diferença estatística obtida e a eficiência média de remoção conseguida em 99,59% 

que é bastante superior aos 51,81% estabelecidos no melhor resultado da etapa anterior (UF 

100 min, 1ª campanha).  

 Pode-se dizer, que o emprego da coagulação associada às membranas foi 

determinante na melhoria da eficiência da remoção de fósforo total, uma vez que, o pré-

tratamento da amostra removeu 68,21% que resultou em 99,59% de eficiência global. O fato 

do fósforo dissolvido não ser removido pelas tecnologias empregadas, sustenta o fato de a 

coagulação ter sido capaz de desempenhar este papel que decorreu na alta eficiência atingida 

no efluente final. 

 O teste t indicou que os resultados de turbidez não diferiram significativamente entre 

as etapas 2 e 3. Ao verificar os dados gerados no tratamento estatístico é visível a semelhança 

entre os valores médios de turbidez que foram de 0,35 uT para o melhor resultado da etapa 2 

(UF 60 minutos, 1ª campanha) e 0,3 para a etapa 3 (UF 80 minutos).  

 A eficiência global de remoção de turbidez para os tratamentos foi de 99,59% e 

99,77% para as etapas 2 e 3, nesta ordem. É importante ressaltar que o pré-tratamento 

(coagulação) alcançou uma alta eficiência de remoção de turbidez em 97,42% na etapa 3. 
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 Em relação à condutividade, o teste t indicou que os valores médios determinados 

para as etapas 2 e 3 diferem significativamente. O menor valor de condutividade observado no 

melhor resultado da etapa 3 (MF 120 min) foi de 518,63 µS/m enquanto que na etapa 2 (UF 

80 min, 2ª campanha) foi obtido 676,26 µS/m para o permeado de de MF e UF.  

 Deve-se levar em conta que os menores valores de condutividade encontrados na 

etapa 3 são condicionados ao montante verificado na amostra bruta que foi de 638,4 µS/m em 

comparação aos 980,7 µS/m verificados na etapa 2. 

 A cor aparente foi mensurada em médias de 8,59 uC e 7,67 uC para os melhores 

tratamentos da etapa 2 (UF 80 min, 1ª campanha) e etapa 3 (UF 100 minutos), 

respectivamente. 

 Estatisticamente, os valores de cor aparente divergem significativamente conforme o 

valor de “p” < 0,05. A remoção de cor aparente foi de 99,03% no melhor resultado na etapa 1 

contra 98,13% na etapa 2, que são eficiências próximas.  Pode-se dizer que o melhor 

tratamento na etapa 2 foi mais satisfatório em relação a configuração do sistema com pré-

tratamento, assegurado pelos valores superiores do bruto (890 uC na etapa 2 e 410 uC na 

etapa 3). 

 Para a cor verdadeira, os resultados do teste t estabeleceram que os valores médios 

obtidos diferem significativamente para os melhores resultados da etapa 2 (UF 80 minutos, 1ª 

campanha) e da etapa 3 (UF 100 minutos), onde “p” < 0,05 foi observado. 

 Os valores médios de cor verdadeira foram de 6,88 uC e 2,63 uC para as etapas 2 e 3, 

respectivamente. Entretanto, os valores de eficiência de remoção para as diferentes 

configurações de sistemas de tratamento são muito próximos onde a UF aos 80 minutos na 1ª 

campanha obteve 96,98% contra 96,67 da UF aos 100 minutos na etapa 3. 

  Segundo Von Sperling (2005) a cor verdadeira é atribuída aos ácidos húmicos e 

fúlvicos presentes na matéria orgânica que compõe o esgoto sanitário e não é totalmente 

removida no tratamento secundário das ETE’s. 

 Na série de sólidos, foram avaliados estatisticamente no teste t somente os ST e SST, 

pois a coagulação/floculação/decantação removeu totalmente os STV determinados em 

apenas 2 mg/L na amostra bruta (efluente do RALF) para a etapa 3 dos ensaios. 

 Os resultados de ST foram significativamente diferentes entre a etapa 2 (MF 120 

min, 2ª campanha) e etapa 3 (MF 120 min). O valor de ST obtido na configuração de 

tratamento na etapa 3 foi de 145, 33 mg/L, o menor residual de ST em todo o experimento. 
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 As eficiências de remoção de ST para os melhores resultados foram de 36,86% para 

a MF 120 min na 2ª campanha e 27,7% na MF 120 da última etapa. Logo, pode-se afirmar 

que a etapa 2 obteve uma melhor eficiência de remoção para o parâmetro. 

 Quanto aos SST, no que diz respeito à estatística, fica assegurado que não houve 

diferença significativa entre os melhores resultados das etapas 2 (UF 120 min, 2ª campanha) e 

3 (UF 120 min). Apesar do menor valor de SST ter sido atribuído à UF 120 min da etapa 3 em 

1,67 mg/L, o valor de 3,33 mg/L encontrado para a UF 120 da 2ª campanha obteve a melhor 

eficiência de remoção de SST em 89,59% contra 86,08%. Pode-se dizer, que em comum 

acordo com as inferências estatísticas que as configurações de tratamento foram equivalentes 

para a remoção do residual de SST. 

 

5.3.2.6 Resultados das análises de permeabilidade hidráulica da MF e UF e avaliação da 

eficiência da limpeza química  

  

 Os testes de permeabilidade hidráulica realizados com água destilada antes e após os 

tratamentos das amostras por MF e UF produziram resultados que são importantes para a 

avaliação da recuperação do fluxo do permeado nas membranas de MF e UF a partir do 

procedimento de limpeza química. 

 Na figura 43, são apresentados os resultados de permeabilidade hidráulica para a 1ª 

campanha de ensaios. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Os resultados de permeabilidade hidráulica apresentados nos gráficos acima, 

evidenciam ótimas taxas de recuperação de fluxo do permeado após os tratamentos de MF e 

UF para a 1ª campanha. A linha de tendência para os marcadores de fluxo inicial (ambos em 

Figura 43 - Resultados de permeabilidade hidráulica mensurados antes e após a limpeza química das 

membranas de MF e UF na 1ª campanha de ensaios. 
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verde) e a linha para os marcadores de fluxo final (roxo) estão orientadas na mesma direção 

com valores de fluxo bastante próximos para cada Δp que compõe os intervalos de pressão 

adotados no teste. A afirmação também se sustenta com base nos valores obtidos para o 

coeficiente angular da reta na MF que econtram-se próximos, enquanto na UF há uma ligeira 

diferença nos valores entre o fluxo inicial e o fluxo final. 

 Os resultados de permeabilidade hidráulica medidos para as membranas de MF e UF 

na 2ª campanha encontram-se na figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os resultados obtidos na 2ª etapa mostram uma recuperação do fluxo do permeado 

após a limpeza química quando comparado com a campanha de ensaios anteriores. 

 Ao visualizar as linhas de tendência do fluxo inicial e final, é possível dizer que 

demonstram diferentes sentidos o que remete a uma maior perda do fluxo do permeado após a 

utilização da membrana nos tratamentos, sendo que a limpeza química não obteve a mesma 

eficiência verificada na campanha anterior. Os coeficientes angulares das retas de fluxo inicial 

e final também apontam para a queda do fluxo após a limpeza, sobretudo com a MF. 

 É importante a ressalva de que conforme a pressão foi intensificada nos testes de 

permeabilidade para MF e UF após a limpeza química, houve maior distanciamento entre as 

linhas de tendência do fluxo inicial e final. 

 A figura 45 a seguir, apresenta os gráficos de permeabilidade hidráulica para as 

membranas de MF e UF anteriormente e após a limpeza química das membranas para os 

ensaios realizados com amostras pré-tratadas por coagulação/floculação/sedimentação. 

 

 

Figura 44 - Resultados de permeabilidade hidráulica mensurados antes e após a limpeza química das 

membranas de MF e UF na 2ª campanha de ensaios. 
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Assim como na campanha anterior, houve maior distanciamento das linhas de 

tendência quando comparado com a 1ª campanha de ensaios. Contudo, isso é mais 

evidenciado na UF que possui a menor recuperação de fluxo do permeado após a limpeza 

química em todo o experimento. Os resultados de permeabilidade hidráulica analisados para 

cada intervalo de pressão denotam menor recuperação do fluxo conforme foi aumentado o Δp. 

 Com a finalidade de contribuir para a avaliação da limpeza química para cada 

membrana (MF e UF) em sua respectiva campanha, os dados foram analisados para a 

verificação percentual da recuperação do fluxo do permeado. Segundo Chen (2003), pode-se 

avaliar a eficiência de limpeza química das membranas como percentual de recuperação do 

fluxo do solvente ou aumento na rejeição de solutos. 

 Na tabela 14 a seguir, exibe os valores de fluxo do permeado antes e após a limpeza 

química e a eficiência de recuperação do fluxo da água para os ensaios, em taxas médias. 

 

Tabela 14 - Resultados das taxas médias de fluxo e eficiência de recuperação para os tratamentos. 

Parâmetros investigados MF1 MF2 MF3 UF1 UF2 UF3 

Taxa média de fluxo antes da 

limpeza (L/m2.h) 
116,76 137,20 131,95 52,46 119 116,91 

Taxa média de fluxo após a 

limpeza (L/m2.h) 
114,31 113,89 123,85 49,63 101,39 96,89 

Eficiência média de 

recuperação fluxo (%) 
97,9 83,8 94,3 94 85,7 82,2 

   Legenda: MF1 e UF1: 1ª campanha; MF2 e UF2: 2ª campanha; MF3 e UF3: tratamento das    

amostras pré-tratadas por coagulação. 

Figura 45 - Resultados de permeabilidade hidráulica mensurados antes e após a limpeza química das 

membranas de MF e UF para a amostra pré-tratada por coagulação. 
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 Na MF1, foi obtida a melhor taxa média de recuperação do fluxo do permeado 

mensurada em 97,93%. Pelos valores de permeado produzidos pela MF1 antes e após a 

limpeza química dos módulos, é possível dizer que a queda foi de pouco mais de 2 L/m2.h ao 

longo dos intervalos de pressão empregados (0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5 bar).  

 Enquanto isso, na MF2 que possui a mesma configuração de tratamento, a taxa 

média de recuperação foi menor: em 83,8%, uma vez que, a queda do fluxo teve maior 

amplitude com valores médios de 137,20 L/m2.h e 113,89 L/m2.h para antes e depois da 

limpeza química, respectivamente. 

 Na MF3 a eficiência média de recuperação de fluxo obtida foi menor do que na MF1, 

contudo os valores de taxa média de fluxo de permeado foram superiores. 

 Nas campanhas de UF2 e UF3 foram atingidas maiores taxas médias de fluxo do 

permeado do que as obtidas na UF1. A maior taxa de fluxo do permeado foi obtida durante a 

UF2 em 119 L/m2.h para o teste de permeabilidade realizado antes da limpeza química. 

 Em todos os ensaios de permeabilidade a taxa média de fluxo do permeado obtida 

nos tratamentos de MF foi maior em relação à UF na mesma campanha. Isso se deve em 

parte, ao maior tamanho médio dos poros existentes nas membranas de MF. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 A pressão crítica foi conseguida em 0,5 bar na 1ª campanha de ensaios, enquanto na 2ª 

campanha e nos ensaios com amostras coaguladas foi considerada em 1,0 bar. A 

menor pressão crítica obtida na 1ª campanha se justifica pela alta concentração dos 

poluentes verificada na caracterização da amostra bruta no ensaio que não possibilitou 

o aumento do fluxo do permeado em pressões superiores, possivelmente pela 

ocorrência de formação de torta na superfície da membrana. Contudo, nos ensaios 

posteriores com a pressão de 1,0 bar foram obtidos os melhores valores de fluxo de 

permeado entre os intervalos estudados o que sustentou sua adoção como pressão 

crítica. 

 

 As eficiências atingidas nas condições ótimas dos tratamentos por MF superaram os 

resultados alcançados pela UF nas melhores condições somente para os parâmetros de  

para os parâmetros de  STV e E. coli. Enquanto isso, na UF obteve melhores 

eficiências nos parâmetros de DQO, turbidez, fósforo total, cor aparente, cor 

verdadeira, SST, ST e CT. Com os resultados obtidos na etapa 2, o sistema composto 

por UF foi considerado como melhor tecnologia para o tratamento de efluente de 

RALF conforme a superioridade das eficiências médias alcançadas para a ampla 

maioria dos parâmetros ambientais avaliados. Ademais, com o uso de membranas de 

MF foram alcançados os maiores valores de fluxo do permeado nos ensaios iniciais (1ª 

e 2ª campanha) obtendo uma taxa média de fluxo maior do que duas vezes da 

observada para a UF na 2ª campanha. 

 

 O pré-tratamento das amostras por coagulação/floculação/sedimentação proporcionou 

a melhoria das eficiências médias de remoção somente aos parâmetrosde fósforo total 

e turbidez mensurados em 99,3% e 99,8%, respectivamente. Apesar disso, nesta 

configuração de tratamento foram obtidos os menores valores médios residuais para 

todos os parâmetros ambientais estudados onde DQO, fósforo total, turbidez, 

condutividade, cor verdadeira, cor aparente, ST, SST, E. coli e CT foram 

determinados em 25,2 mg/L, 0,03 mg/L, 0,3 uT, 518,63 µS/m, 2,63 uC, 7,67 uC, 

145,3 mg/L, 1,67 mg/L, 3,3.102 e 5.102, nesta ordem. 
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 Os maiores valores de fluxo do permeado foram alcançados com as membranas de MF 

em todas as campanhas. A configuração do sistema com o pré-tratamento das amostras 

por coagulação associado às membranas atingiu os melhores resultados com médias de 

fluxo de permeado de mais de 3 vezes maior do que os valores médios observados 

para as campanhas anteriores no que diz respeito à MF e de mais de 2 vezes maior no 

que tange à UF. O pré-tratamento por coagulação associado à MF possibilitou a 

obtenção de 153, 68 L/m2.h de fluxo de permeado como maior valor médio atingido. 

 

 Com base nos valores obtidos nos resultados dos testes de permeabilidade hidráulica, 

pode-se afirmar que a limpeza química foi eficaz na recuperação dos valores de fluxo 

de permeado após o uso dos módulos de filtração, com taxa média de até 97,9% 

conseguido na 1ª campanha de MF. Em todos os ensaios, a MF apresentou melhor 

recuperação de fluxo do permeado após a limpeza. 
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7 SUGESTÕES 

 

 Planejar estudos mais intensificados no que tange às condições operacionais das 

membranas de MF e UF como: permeabilidade hidráulica, intervalo/tempo de 

retrolavagem e pressão de operação, dada a grande importância que possuem nos 

processos de separação por membranas. 

 

 Investigar e quantificar a formação de lodo decorrente do processo de coagulação 

como pré-tratamento às membranas, avaliando ainda a qualidade do resíduo gerado 

com fins de propor formas de disposição ambientalmente adequadas. 

 

 Analisar os processos envolvidos na colmatação das membranas de UF já que 

apresentou menores fluxos de permeado quando comparada à MF, de forma que os 

resultados da tecnologia possam ser otimizados pela adoção de medidas preventivas e 

mitigadoras de fouling de membrana. 

 

 Substituir rotineiramente e testar o conjunto de módulos de membranas de MF e UF 

empregados com o objetivo de se obter melhores resultados na retenção de 

microrganismos pelas tecnologias de MF e UF, uma vez que, com o desgaste do uso 

das membranas pode ocorrer o rompimento de fibras que leve à diminuição da 

remoção de CT e E. coli e por consequência comprometa a eficiência do processo. 
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