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RESUMO 

VI DAL. c.;vr. COO ! ). lvlicrofí ltraçiio Tangencial como ~ll ternati,·a de pós-tratamento ele 

t:fl uente de Reator Anaeróbio de Leito Expandido 8limentado com e~;:,goto sanitcifin. S~io 

Carlos. 200 1.1 4 7 p. Dissenaçào (mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos. 

L.J 11i ,·ersidade de São Paulo. 

A constante exploração dos recursos l1ídricos para os ma1s diferentes usos sem um 
planejamento adequado, tem levado ao comprometirnemo desses recursos. verifi cando-se 
cada vez mais aumento no 11úmero de pesquisas e in v~stimentos, visando o estudo de 
a lternativas que viabilizem o tratamento avançado de águas residuárias c sua reutili zação. 
Entre essas alternativas. estão as técnicas de separação elos materiais comamimmtes por 
membranas. Neste trabalho estudou-se a viabilidade da utilização da microfiltração 
tangencial como alternativa de pós-tratamento de efluente de Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido alimentado com esgoto sanitário. anal isando-se a influência da utili zação de 
cloreto férrico como coagulante. bem como, membranas com di lt:renles laman.hos de poro 
(0,2 e 1.0 p m), no desempenho da i'vlicroti ltraçno Tangencial. Os ensaios no Sistema de 
Microfi ltraçào Tangencial foram realizados em batelada. com nmosW1s de efluente do 
Reator Anaeróbio de Leito Expandido (R.ALEX). Verificou-s(~ que para os ensaios 
rea li zados com a membrana de 0.2 )..llll • o aumento das dosagens de cloreto férrico , 
contribuiu para diminuição nos valnrcs ele fluxo de permeado. E~tô rciaç~to não oconeu de 
fo rma direta com a membrana de 1 ,O p m. Os processos d~ coagulaç11o c floculação foram 
essenciais para ambas memhranas no aumento na eficiencia de remoção de DQO" P.PO/ e 
Turbidez, no entamo. em rel;)yno aos , ·alores de fluxo do penneado, f~1i prej lldicial, pois nos 
ensaios em que <JS amos tras de et luenle do RALEX não !'oram previamente cüaguiadas e 
iloculadas. a permeabil idade das mcrnbmnas foi bem m:.-Jior. O Si~~tcma de M1crofi ltração 
Tangencial operando com a membrana de 0,2 lllll apresentou melhor ciesempenho, com 
va lores de fluxo do permeado, em geral superiores a l OOI/m1.h. efic iência de I 00 % na 
remoção de Coli formes Totais e Fecais. c a dosagem de 40 mg/1 de cloreto férrico, já fo i 
sufi ciente para uma eficiência méd ia ele remoção de DQC\ de 95 %: P.PO/ (89,5 %) e 
Turbidez (96.4 %). Ponanto. a Microfiltraçào Tangencial pode ser considerada uma 
alternativa eficaz como unidade de pós-tratamento de etlut>nte de Reator Anaeróbio ele 
Leito Expandido, produzindo efluente que atende os padrões de reuso na agricultura, para 
Coliformes Totais e fçca is. 



ABSTRACT 

VIDA L. C.M. (200 I). Crosstlo\\" microtiltration as an alternative for advanced treatmcnt o f 

cfnuent oi· anaerobic reactor cxpanded bccl feed with scwage. São Carlos. 2001. I 47 p. 

Dissertation ( master)- Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. 

The constant explora tion of water resources for the most diffcrent uses, withont an 
[tppropriare planning. has lead to the cxhaustion o f this resources. This scenery bas showed 
thc need of increasing researches and investments on alternative forms of wastewater 
treatment. fhis work smdied thc viabi lity o f using crosstlow microtiltration as an 
altcrnative fonn of advanced treatment of efnuents of Anaerobic Reactor Expt~nded Bed 
iCcd '' ith se~.,·age . examining the effect of the use o f ferric chloride as coagulant, as me: li as 
o r different pore size membranes (0,2 anel l ,O pm) on the pcrfo rrnance o f croost1ow 
microtiltmtion. The experiments on Crossflow Microfiltration System were carried out in 
batch, using eftl uent samples of anaerobic reac tor expancled becl . The results obtained with 
the 0,2 ~un membrane showecl that the increase of ferric chloride dosages contributed for 
the reduction on flux values. The I ,O pm membrane diel not presented this rclation. The 
flocculation anel coagulation processes were essentials for increasing the remova! efficiency 
of Total Chemical Oxygen Demancl . Total Phosphorus and Turbidity for both membrancs, 
ho\vever. ror the Hux values the effect was harmful, because when the samples of the 
J\naerobic Reactor Expanded Bed werc not previously coagulated anel flocculated. the 
membranes penneability " ·ere higher. The Crossflow ivlicrofilt ration System, operating 
with thc 0.2 pm membrane. presenteei bctter performance, wi th nux valucs gener~lly 

superio1 than I 00 l/m1.h. efficiency around I 00% on the remova! o f Tota l anel Fecal 
Coliforrns. For th is membrane (0,2 ~1111) the dosage or 40 mg/1 oi' FeCI , (li rst stnge) was 
enough for an average of remova! efficiency of Total Chemical Oxygen Demand (95%); 
Turhidity (96,4%); and P.PO/ (89,5%). Thercfore, crosstlow nwcrofiltration C<l11 bl! 
consiclcred an cffectivc altcrnati ve for advanccd trcatment uf effluents o f 1\naerobic Rcactor 
Expandecl ed. procltll.:ing a fina l effluent with largc potcntiality to bc used in agriculwrc. 
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1- INTRODUÇÃO 

A água é es~;~ncial ~~ \'ÍCÍn \'egewl e aninwl , pois é uma substüncia que contribui 

dt: fonna fundamentai para a eclifíca\::\o de.> organismo. A humanidade necessita ele água 

Je boa qualidade e em quantidade suticiente para atender suas necessidades. não só para 

manutenção de sua saúde como inmbem para seu desenvolvimeniO econômico. 

A úgua deve ser considerada como um recurso natural componente de um 

sistema ecológico mais abrangente (biosfera), com suas múltiplas inter-relações, 

incluindo-se no gerenciamento dcss•: recurso. os aspectos ambientais. pol íticos. 

econômicos. sociais c culturnis. considewndo-se o homem como parte integrante da 

natureza. sem que haja umn dissociGção entre eles. 

É necessária sempre u diminuição dos impactos ambientais. já que estes nem 

sempre poderão ser previstos em sua totalidade. reduzindo-se ao máximo a emissão de 

n::síduos lançados no ambiente como um todo. vis:mdo sempre que possível sua 

reutilização e. desse moJo. garant indo-se um desenvolvimento sustentável que prevê o 

atendimento das necessidades do presente sem comprometer a capacidade de as gerações 

futuras atenderem também as suas (Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 1991 ). 

A constante exploração dos recursos hídricos para os mais diferentes usos sem 

planc_iamento adequado, tem 1·'\·ndo :~o comprometimento desses recursos. verificando

se cada vçz mais aumento no m'11nero de pesquisas visando a reutilização das águas. 

'·o reuso planc_iado das águas rcsiduárias não é um conceito novo, e tem sido 

praticado há muitos anos. No entanto. com o crescimento concomitante do binômio 

demanda Jc água ~ popuia<;üo, o re uso intencional de água de\'C ser cada vez mais 

considerado no planejamen1o e na exploração de novos manancJaJs, pois reduz a 

demanda sobre os mananciais de água bruta·· (LAPOLLI, 1998). 

O presidente ela Associação Internacional de Qualidade da Agua afirmou, na 

abertura de uma conlerência bienal em Cingapura (1996), que será cada vez mais 

necessária a uti lizaçào de processos que promovam a melhora da qualidade dos ehuentes 
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elo tratamento de águas res iduárias (permitindo reuso ), ao invés de se cobrir a demanda 

de água. Entre os processos citados. foi dada cnfase às membranas filtrantes. 

··Entre as altern~tivas existcntts para \· iabilizar o trala!llento <:vanç~do de águas 

rl.'!sicluúrias e a sua reutili zação. observa-st. uos últimos trinta anos, o desenvolvimento 

de técnicas de separação dos materiais comaminantes por membranas. evoluindo de 

simples ensaios laboratoriais, tornanclo-sç soi uçôes dícicntes e economicarncntl..! viáveis 

de muitos problemas de fillraçàu, separaç:lo e/ou clariticac,:"o ' · ( LAPOLLI, 1998). 

As técnicas ele separação por membranas apresentam vantagens de serem 

operadas. em muitos casos sem a introdução de ad iti \·os (mio há formação de 

subprodutos indesejáveis), possibilitar J separação seleti va de materi ais podendo 

recuperél··los com alto grau de pureza ~ na maioria das vezes conferem sistemas de 

simples operação e automaçao. 

No Brasil. a tecnologia uti lizando membranas é ainda pouco estudada. sobretudo 

a sua assoc iação ao tratamento biológico de esgotos sanitários. 

Considerando-se que o processo nnaeróbio tem sido freqüentemente pesquisado e 

tem demonstrado extraord inária potenc i~ l idade de utili zação em novas estações de 

tratamento. este fo i escolhido como primeira unidade dé· tratamt:lllo. após a desmenaçào 

e u gradeamento. 1\ segunda uniJaJe de tratamento foi a de microfiltração, ' 'processo 

caracterizado pela separac,:ào de partículas em suspensão de pequeno tamanho ou ele 

macromolécuiRs que podem ser separndas cl~1 fnse continua sob a ar~i'\o de um gradiente 

Jc pressão qu~ assegura à me1Y1 brana o papel de barfeira se letiva·· (LAPOLU. 1998). 

Acredita-se que a assoc iação desses dois processos irá permitir uma eficiência 

global do sistema. capaz de atender a padrões de emissão extremamente restriti vos para 

diversos parüm~.:tros e com baixu produyào d~ lodo. cont'çrindo un1 sistema compacto, de 

fácil automação e ampliação quando necessário. Tal concepção. poderá possibilitar a 

descentralização do tratamento elo esgoto sanitário. com a vantagem de diminuir as 

extensões dos coletores de tronco, interceptares. emissários e estações elevatórias. e com 

o aumento do número ck: pontos de lançamento do d luentc das estações (ETE) nos 
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corpos receptores. culminará na diminuição do impacto ambiental sobre o corpo 

receptor. 

2- OBJETIVOS DO TRABALHO 

O objeti\'o ger::il deste trabalho é o de avaliar o desernpenho da Microfiltração 

Tangencial como alternativa de pós-tratamento de efluentc de Reator Anaeróbio de Leito 

Expandido, <l limentado com esgoto sanitélrio, visando o aumento da eficicnci.:t ·,·loba! do 

sistema. O objeuvo específico é: 

- analisar a inl1uência da utilização de cloreto tcrr ico wmu coagu!ante. bem como 

membrnnas com diferentes tamanhos de poro (0.2pm e l ,Opm ), no desempenho da 

lvlicrofi !tração Tangcncial. 
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3- REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3. 1 - Apresentação 

Este capítulo aprcsentn uma revisão bibliográfica que servirá de base para o 

desc1wolvimento deste trabalho. ;-\ rcvisiío abordará os principais parâmetros 

operacionais. princípios e fenôme-nos envoh·idos na filtnwüo por membranas. com 

enfase para lllÍCrofiltra.çào, bem como apii CilÇÕCS dessa lecnoiogia para O tratamento de 

<Íguas rcsiduárias. S!:'rá apres.:ntaJa também. uma caracteriz<lçào geral de cfluentt's de 

rea tores anac> róhíos e um item sobre reuso de águas. Essa revisao teve com.o referência 

principal a tese do engenheiro Flávio Rubens L:polli C BlOFIL TR.A.ÇÀO E 

tvlT CROFILTRAÇAO TANGENCIAL PARA TRATAi'viENTO DE ESGOTOS 

SANITÁRIOS"), um dos pioneiros no I3rasi l na utilização da microfiltração tangencial 

para o pós-tratamenh> de esgotos ~ .. mitários. 

3.2 - Fi ltração em membranas 

As proprieda·::k:, ,las menll;ran<!S já são conhecidas desde o início do s~cuio 13, 

no en tanw suas aplicações em laboratório e na indústria começaram a se desenvolver a 

parti r da mctndc do século 19. 

Dentre tod<1~' élS ino\'l!\·,)es te..;nológicas para o tratamento de água e esgoto que 

estão sendo desenvoh·idas nos mais importantes centros de pesquisa a nivel mundial , 

destacam-se as membranas filtrantes. cuja aplicação em larga escala poderá alterar 

radicalmente us pmadigmns ccouõmicos e filosóficos de projeto e operação J as 

companhias de :>an~amento búsico. 

Os fundamentos dessa tecnologia foram estabelecidos há cerca de 50 anos. As 

primeiras aplicações comerciais dc~;sa tecnologia, na área de saneamento, ocorreram na 

dessal inização de i.lguas marinhas e salobras por meio de eletrodiálise (primeiras 
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unidades comercializadas no início da década de 50) e osmose reversa (primeiras 

unidades comercializadas no J:inal da cléc::1da de 60). 

O grande salto nesta tecnologia ocon r;:u 1w inici•; da década de 80, quando foram 

lançados os primeiros sistemas tonfi<ivcis de .~P aade porte de microft!traçào e 

ultrafiltraçào que viabilizaram a penetração da tecnologia de membranas tiltrantes na 

área de tratamento de água e esgoto em <1reas u1banas. Devido à diminuição vert iginosa e 

rápida dos custos de operação. estél tecnologia vem di rur:dincio -:~e rapidamente nos 

países industrializados. No Brasil. porém , uinda é pouco conhecida. 

Atualmente. o processo por membranas tem ap!icaçôes as mais variadas. entre as 

quats: 

Purificação química 

Biotecnoiogia 

r nclustria farmacêutica 

Indústria alimentícia 

Tratamento de Agua para Abastecimento 

Tratamento de Efluentes líquidos 

l'-.tfais especificamente para microfiltraçào, pode-se enumerar as seguintes 

aplicaçõt's: 

Jndústria tex til 

Indústri a da biotecnologia 

r ndústria farn lacêutica 

Indústria do papel 

Indústria petrolífera 

Esterili zação de úgua de congdamento 

Tratamento de líquidos corrosivos 

Tratamento de Água para Abastec imento 

Tratamento de Efluentes líquidos 

Fonte: LAPOLLL J 999 
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As pesquisas nesse campo têm se direcionado no desenvolvimento ele 

membranas com novas estruturas. na descrição elas propriedades ele transporte 

e condições ele oper<Iç~o e aplicações. 

Uma membrana pode ser definida como um fi lme fino que separa duas 

soluções e atua como barreira seleti va para o transporte de componentes destas 

soluções. co1:no se observa na fiGURA 3. 1. 

Fesa 2 
Permeado 

Membrana 

o 

o 

Fase 1 
A1imflntsção 

FIGURA 3.1 -Esquema que ilustra a definição de uma membrana 

Fonte: MALLEVIALLE et ai , 1996 

ronvém ressaltar que as membranas não representam meramente um elemento 

passiYo no sistema, mas um elemento funcional, cujo desempenho depende de uma séri e 

de fatores, que serão apresentados no decorrer deste trabalho. 

As membranas podem ser requeridas para vários tipos de separaç:ào ele materiais, 

os quais podem estnr em mais ele uma h1se ou quando as ' 'espécies"' estão dissolvidas 

em uma única fase. Elas podem ser uti lizadas para separação de misturas de gases e 
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vapores. líquidos miscíveis e dispersões de sólido/líquido e líquido/liquido e sólidos 

dissolYiclos e soluto dos líquidos. 

:\ membrana ~ uma !'use seletiva pt:nnc;:ivç l ou semi-permeável. permitindo a 

pas~;agcm de algumas· 'çspécies"' c a retenção de ouirns. podendo ser constituída por um 

polímero. um material inorgànico ou um metal que restringe o deslocamento de certas 

· 'espécies" , através de uma barreira que controla n taxa de transporte dessas " espécies". 

A efíciência ue uma membrana é determinada por dois fatores: tluxo (é a taxa 

volumétrica que passa através da membnma por unidade de úrea da mcn1l•;:_,na por 

unidade de tempo) e a seletividade (é a medida de taxas de permeabilidade relativa de 

diferen!es componentes através da membrana). U rnR membrana ideal possui grande 

seletividade e permeabilidade. Porém. em geral. quando se procura maximizar um dos 

dois fatores, piora-se o outro. 

A utilização de membranas visa principalmente a separação ele materiais de 

diferentes características (tamanho, forma. difusibilidade. etc). fu ndamentando-se nas 

propriedades das membranas permeáveis ou semipermeáveis, que podem ser definidas 

como o conjunto de métodos e propriedades concernente ao transporte de matéria através 

de materiais com permeabilidade seletiva. 

A separação por membranas pode ser diferenciada de acordo com <t fo1ça motri 7. 

necessária para a scparaç<lo (TABELA 3. 1 ). 

A microfi lt raçào e a ultrafiltraçâo assemelham-se em muitüs aspectos, no 

ent<mto. apresentam diferenças C<) IJ1 relação ao diâmetro dos pmos elas membranas e 

pressão de trabalho empregada. A microfiltração trabalha com maiores tamanhos de poro 

e pressão menor. Comparadas com a osmose reversa as diferenças, no entanto, são 

acentuadas (LAPOLLL I 998). Na FIGURA 3.2 são mostradas algumas dessas 

dife renças. A FIGURA 3.3 apresenta os diferentes tipos de filtração. segundo o tamanho 

médio das partículas e o tamanho dos poros da membrana. 

A principal diiiculdade das tecnologias que utili zam membranas, são as pequenas 
) 

taxas de tnmsferência àe massa por unidade de área de membrana (fluxo de massa) e os 

problemas ligaJ os a colmataçào. necessitando-se de pré-tratamento da água para 
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eliminação da maior parte da matéri a org<'inica e dos sól idos em suspensão. É importante 

sa lientar que as pesquisas têm conseguido cada vez mais atenuar essas limitações. 

melhorando o desempenho dos sistemas que uti lizam membranas. 

TABELA 3.1 - Principais técnicas de tiltraçüo em membranas e a força motriz 

necessária a separação. 

PROCESSO I FORÇA MOTRIZ 

~ Diálise Di fcrença de concentração 
I 

Eletrodiáli se e Elet rodiálise reversa Diferença de potencial elétrico i 
I 

·- I Osmose reversa I Dil"erença de pressão I 
l 

~vlicrofí I tração Diferença de pressão 
I 

Ultrafiltraçào Diferença de pressão 

Nanofitraçào Di fcrcnça de pressão . 
Pcrvaporaçtlo Di fcrença de pressão (vácuo) 

I 

fonte: Adaptado de PETRUS. 1997 apud LAPOLLI. 1998. 

Osmose I 
Reversa Ultra fi I tração Microfiltraç"o J 

I O a 50 kgflcm~ 2 a I O kgtlcm~ 0,5 a 3 kgti'cm2 

I Angstron I O Angstron 500 Angstron I 00.000 Angstron 

FIGURA 3.2 - Diferenças entre pressões de trabalho empregadas e tamanho elos poros 

ela membrana em osmose reversa, ul trafíltraçào e microiiltraçào. 

fonte: PETRUS. 1997 apud LAPOLLI. 1998 . 
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I~ Microscopia ~ Microscopia~ Visível a I 

eletrônica ótica olho nú 
Tamanho 

lon Molécula 
Macro Micro Macro 
molécule; pat1ícula partícula 

Micrometro 
(escala logarítma) 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 100,0 1000,C 

-Peso molecular 102 lü-1 104 105 106 

(sem escala) l sais ...J I 
p1é ncton 

I i i 
m1nera1s 

I piró 1enos J 

I ievE 8ura 
I 

Natureza 
1 íons 

das 
I 

Partículas I 
vírus 

iJ areia 
I 

I 
I 

bactérla1 
J 
I I 

l 
colóides I . .~ ~ras itas 1 

' Os" Sé ' il 1:::: Microlitüaçãii. :: :1 Separação . . rm .. 
~~ r~vé rf>ã: ~ :~: I I o t I I \ I : ' o o o ·>>: ·: · :- :-:-:.; .;.; .:I 

por 
Membranas [ ~i Y:trfHl~?~~~ i ~ : 1 EJTI'' · [·! ·~·· · ·· · ; · · · · ·TJ :: f:~l~Ç?.i): !:: ::: :2 t...:....• • • , • t 0 

I 
0 0 ' t 0 0 0 

Separação 
f::: ~n,r~~il~r![~gáç~; : : . 

l:ii:}; 1 :l ~~Jil[{gíiQ&õ:::::: : : : I 
Gravimétri ca I ~ ~~ l ~: ~ : ; :~ : ~ I ~ I : l ~~~~r~~~ : : : ~~:~ : : ~ : : : ::: :1 

FIGURA 3.3 - Diferentes tipos de filtração segundo o tamanho das partículas 

Fonte: LACOSTE, 1992 apud LAPOLLI, 1998. 
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As membranas podem ser produzidas em duas configurações geométricas: 

fo rmato ele fo lhas planas C t1at sheets", membranas de osmose reversa e 

nano li tração); 

fo rmato cilíndrico (principalmente membranas ele microfiltraçào e ultrafiltraçào); 

o membranas tubulares (diâmetro maior que 3mm); 

• membranas ele fibra oca (diâmetro menor que 3mm). 

As fol has. os tubos ou as !ihras necessitam de uma estrutura ele supo1te. 

denominada módulo. para se tornarem funcionais em processos industriais. Na TAl3EL/o. 

3.2 estão apresentados os quatro tipos fundamentais de módulos, com suas vantagens c 

desvamagens. A função do módulo é maximizar a área exposta da membrana e permitir 

a remoção eficiente do material retido no processo de lavagem. O desenho diferenciado 

dos módulos ::;e deve à V8riabilidacle da quantidade de sólidos suspensos a ser removida 

na fi ltração. e também. as diferentes necessidades de pressão de operação das 

membranas. 

Todos sistemas de membrana são sistemas modulares, sendo o módulo a unidade 

mínima de lllttaçào. Os fabricantes geralmente produzem módulos com diferentes 

capa<.: idades de fi ltração. Esses módulos são combinados em série ou em paralelo 

(onnando blocos compactos para fi ltração ele grnncles vo lumes (ver FIGURAS 3.4 e 3.5). 
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TABELA 3.2 - Vantagens e desvantagens das membranas de acordo com o tipo do 

módulo. 

--
MODULO VANTAG ENS DESVANTAGENS 

- visualização do permeado - pré-tratamento 

para cada elemento - sistema pouco compacto 

PLANA - investimento alto 

- limpeza difíci l 

- capaciJade elevada - sensível a colmatação 

- pouco volume morto - limpeza difícil 

ESPIRAL - baixo investimento - limitação (pressão/temp) 

- substituição fácil e pouco 

onerosa 

- pré-tratamento simples - maior consumo de 

- fác il limpeza energta 

TlJBULAR - tecnologia simples - sistema pouco compacto 

- resistencia pressão/temp - elevado volume morto 

- custo elevado 

- compac tas - sensível à colmntaçào 

- pouco vo lume morto - custo elevado na 

FIBRAS ÔCAS - baixo consumo de substituição das 

energia membranas 

L - aitas pressões possíveis 

Fonte: LAPOLLI, I 998 

I 
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FIGURA 3.4 ·- Bloco de módulos de membrana de microfíltraçào 

Ponte: l'vfALLEYTALLE et ai, 1996 

Compressores 

Bloco de 
microfil1raçao 

Futura 
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lavagem qufmlca 

12 

FIGURA 3.5 - Planta esquemáti ca geral de uma instalação de microfiltração com 

capacidade variando J e 19000 a 26000 m3/dia 

Fonte: MALLEVIALLE et ai. 1996 

j
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3.3 - Microfiltração Tangencial c Coagulação Química 

De acordo com MALACK & ANDESRSON ( I 996) a microfihração tangetH.:ial ~ 

uma operação na qual a forma!fàO de torta de filtro é limitada. ou quase comp!ewmente 

suprimida por uma suspensão que llui paralelamente a superfície de filtração. já que ess~ 

s i s t~ma 0 pressuri zaJ o c a água é forçada através do filtro. conferindo-lhes vantagens em 

relação aos sistemas ele filtração convencionais (fi ltração frontal), cuja co!mataçào 

ocorre c:m curto período de tempo, devido ao acúmulo da torta retida. A FIGURA 3.6 

apresenta de forma esquemática esses dois tipos de filtração. e a FIGURA 3.7 mostra as 

dife renças do comportamento da espessura da lürta de filtro e tluxo especifico do 

filtrado. ao longo da operação. nesses dois ti pos ele filtração. Na filtração tangencial. a 

maioria das partículas deposi tadas, é arrastada para fora da unidade pela ação da 

veloc idade tangencial. 

F i ltr·ação Estática 

I 
I 

Torta de F iltro : 
• •"' I 

F iltrado 

F iltração Tangencial 

Fi!tr ado 

FIGURA 3.6 - Esquema que ilustra a filtração estática (fi ltração tl-ontal) e a filtração 

tangencial. 

Fonte: KElTH SCOTT, 1993 
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Fluxo específico 

/ 

~ /<espessura ~ 
/ / ~ da .torta 

//Fluxo éSpec ifl~-....... 
/ / do filtrado 

- -·- -----

/ 

Filtração estática Filtração tangencial 

FIG URA 3.7 - Comportamento da espessura ela torta de fi ltro e fluxo cspecílico do 

filtrado ao longo da operação, na filtração estática e tangencial. 

Fonte: HUGO SANTOS. 1992 

Segundo iVJ ILIS!C ( 1986) apud MALACK & ANDERSON ( 1996). duas técnicas 

básicas podem ser utilizadas para se controlar a formação da torta de filtro: 

- prevenir que as partículas se depositem na membrana 

- reali zação de limpezas sucessivas dessas membranas 

Muitas técnicas têm sido adotadas para se evitar que as partículas se depositem 

nas membranas; como o uso de abrasivos. auxiliares de filtração e coagulantes. 

Utilizam-se também. retrolavagens periódicas, freqüências de ultra-som. nuxos 

pulsados. podendo remover partículas já localizadas nas membranas ou na sua 

superfície. 

lvfALACK & ANDERSON ( 1996) concluíram em seus trabalhos. que o processo 

de coagulação seguido àe 11oculação para esgoto sanitário proveniente de tratamento 

secundário. em que a microfiltraçào recebeu a função de unidade de pós-tratamento, em 
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geral. levou a um aumento do tluxo das membranas. que pode ser atribuído a 

transformação da matéria coloidal e dissolvida (principal preocupação para 

microfíltraçào. pois os colóides podem ocasionar uma Cl)lmatnç<'io irreversível) em 

particulada. bem como uma aglomcraçno oas partículas . as quais podem ser mais 

faci lmente arrastadas para fora pela ação de cisalhami:'nto criada pela velocidade 

langencial. 

A coagulação é um t~rmo usado para descrever c• processo tic desestabilizaçào 

das partículas coloidais que precede a agregação das partículas em agregados maiores 

(floculação). De acordo com DI BERJ"\JADO (1993) dent:·e os diferentes mecanismos de 

coagulaçüo (compressão da camada difusa, aclsorçào pam produzir neutralização de 

cargas. '·varredura" ou captura ern precipitado e adsorção e tormaçào de · 'pontes'' entre 

partículas) em águas e águas res iduárias, os mais prováveis de ocorrer são a adsorção na 

superfície do colóide de espécies hidrolisadas solúve is ou insolúveis e captura em 

precipitado, ou mesmo ambos combinados. 

Quando o sulfato de alumínio ou cloreto férrico é util izado como coagulante, 

ocorrerá a precipitação ele hidróxido, carbonato e complexos metálicos, podendo as 

partículas coloidais ser envolvidas nesses precipitados. qu:mdo estes são formados. Os 

precipitados são carregados pos itivamente quando o pH ~ neutro ou ácido, como no caso 

do AI(OH)3 e do Fe(OH)3. 

Desse modo. os colóides, :~gom agregados nesses precipitados, terão a 

probabi lidade menor de se adsorverem na parede interna dos pnros das membranas de 

microfiltraçào, pois grande parte deles acabam sendo retidos, antes de terem a 

possibi lidade ele penetração at ravés desses poros. 

3.4 - Características das membranas 

As característi cas mais importantes das membranas são: espessura, porosidade, 

se leti vidade e permeabilidade. 
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3.4.1 - Espessura 

Comparaudo-s~ duas membranas genéricas A e B. maior se r:i a resistcncia ao 

!luxo e menor serú a taxa de permcaçào. quanto maior a espessura da subcamada, <.:aso 

sejam mantidas as mesmas características morfológicas. 

Com o objdivo de aumentar a resistência mecânica das membranas. elas 

apresentam suporte macro poroso. ' 'A nova resistencia apr~sentada pelas membranas é 

sempre inferior a da subcamada. Dessa forma, a camada fi ltrante. a subc:<1 i1' ,1da e o 

sup011e macroporoso runcionam como resistências decrescentes e em série' ' (PETRUS, 

1997 apud LAPOLLI. 1998). 

3.4.2 - Porosidade 

· ' Porosidade é a relação ex istente entre a parte sólida e os poros da membrana. 

isto é. pode ser considerada como a quantidade ele vazios em sua estrutura. A porosidade 

pode ser considerada apenas da parte superficial da membrana. ou seja. da camada 

filtran te. ou ainda refe rida a toda membrana. Quanto maior a porosidade da subcamada, 

menor a resistência ao fluxo do solvente através da membrana. A porosidade da 

membrana relaciona-se diretamente com o processo utili zado em sua preparação ou em 

seu pós- rrntamento"(PETRUS, 1997 apud L;\POLLI. 199R). 

3.4.3 -Seletividade 

A seletividade ele uma membrana estú relacionada com a uistribuiçào de 

diâmetros dos poros em sua estrutura. Não é comum a existencia de membranas com 

diâmetros de poros único, e sim. com uma certa distribuição em torno de um diâmetro 

médio. 
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3.4.4- Permeabilidade 

· · A pernl'..':lbílidude <1e uma membrana. pode ser medida pda quantidade de 

mareri al que a atravessa. O mecanismo lk- transporte f,; o do fluxo capilar convecti vo. em 

que c~da poro é assimilado a um capilar e a soma de todos os escoamentos fornece o 

f1uxo Lut<tl . · (Dl!CL ER T, i 989 apud LAPOLLI, 1998). ''A permeabilidade à úgua 

permite avuliar a porosidacl ~ superficia l e ua subesirulura da membrana. fornecendo 

informac;ões sobre as propriedades hidrofílicas/hidrofóbicas. portanto, sendo 

fundamenta l para a sua caractcrização"(LAPOLLI. 1998). 

Para ~~o luções que apresentam diferentes tipos de macromoléculas e de massa<; 

moleculares ':ariadas. e partículas em suspensão, o fl uxo através dn membrnna é dado 

pela cquacyilo 3.1: 

Em que: 

J: fluxo do permeado (l!m1.s) 

L\P: pressüo mecânica aplicada lPa) 

L\rr. : pressão osmótica (Pa) 

p : Yiscosidade (Pa.s) 

R~1 : resistência da membrana (nf1
) 

RP: resistência da zona de polarização (m'1) 

R0 . resistcncia da camada de gel (m'1) 

R(.: resistencia dev ido R colmatação (n1' 1
) 

Fonte: LAPOLLJ. 1998 
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3.5- Colmatação 

1\ colmataçô.o t! o principal problema das unidades de microií ltraçào. De acordo 

com LAPOLLI ( I 998) ··o termo colmatação indica panicularmenre. a obstru,:ào 

progressiva dos poros da membrana como resultado da penetração de solutos presentes 

em soluções macromolecu!ares ou em suspensão coloidal' ·. Como resultado desse 

l·enómeno. o fluxo do permeado no in ício dn operação de fi! traçào diminui rapidamente 

até um valor determinado, ocasionado pela fonnat;ão da camnda crítica nas proximidades 

da parede da membrana. 

A ..:olmataçào pode ser do tipo reversível. ocasionnda pelo acúmulo de partículas 

sobre a membrana. formando uma camada de polari zação por concentração ou uma 

camada ele gel. cujas propriedades podem evoluir ao longo da operação. Esse tipo de 

colmatação permite encontrar rapidamente as capacidades iniciais da membrana através 

da in terru pção da operação ele li ltraçào, seja por anu lação da pressão de transmcmbrana 

ou pela substi tuição da so lução por água limpa (LAPOLLL I 998). 

A colmataçào irreversível é devida ao bloqueamento dos poros ou adsorção de 

part ículas na superfície externa ou no interior dos poros da membrana, dificu ltando a 

passagem do permeado. Esse tipo de colrnatação poclt: s~r eliminado por limpeza 

quím ica por contra-corrente (LAPOLLL 1998). Uma ilustração dos mecanismos 

envolvidos na colmataç;\o é apresentada na FrGURA 3X 

l' o ln•· l zaçí\o 
.~ cun ccnt•-·•l 

McntL>rnnR 

U loquelo do po•-o 

FIGURA 3.8- i'v!ecanismos envolvidos na colmntaçào de membranas 

Fonte: WlSNJE\VSKI. 1996, apud LAPOLLI. 1998 
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A colmataçào. seja a causada por sedimentação ou pela obstrução dos poros é 

resultante de um grande número de fatores indicados na FIGURA 3.9 

Suspensão à tratar: 
- Composição 

Membrana: 
- Tamanho dos poros 
- Rugosidadc 
- Natureza do material 
- Tipo de módulos 

- Matérias em suspensão 
-Viscosidade 
-Equil íbrio químico 

FIGURA 3.9 - Fatores de colmataçào de uma membrana 

Fonte: LACOSTE. 1992, apud, LJ\POLLI, 1998 

Condições de operaçao: 
- Pressão 
-Velocidade tangencial 
- Descolmatação I 
- Purgas 
- Número de Reynoids I 
- Restrições Ja parede I 
- Temperatura 
- Duraç<'io do ciclo de fi !tração I 

Nos dois casos citados, o bloqucamento dos poros pode apresentar vários 

aspectos, tais como: 

- mecânico: as partículas se depositam simplesmente e cobrem os interstícios da 

membrana; 

- físico-químico: formação de uma camada com estrutura mais complexa (formação de 

gel, por exemplo), pela adsorçào em superfície; 

- química: reação química com a membrana; 
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- biológica: intervenção de microorganismos (formação de biofilme com bloqueamento 

dos poros em superfície ou em profundidade). 

··A adsorçélo. mesmo sendo fe nõmeno essencialmente de superfície, exerce um 

papel importante no mecanismo de colmatação de membranas de ultrafihraçào e 

microfi ltraçào tangenciaL tanto em superfície como em profundidade. A composição da 

suspensão. as propriedades da membrann e a natureza química das pmtículas são 

aspectos fundamentais ligados ao fenômeno ele adsorçào (VOLPINl, 1994 apud 

LAPOLLI. 1998). 

De acordo com LAPOLLl ( 1998), as partículas com tamanho inferior nos poros 

da membrana podem penetrar através deles. podendo ser adsorvidas. fi cando retidas nas 

paredes internas desses poros. resultando em uma dimi nuição elo fluxo de solvente e uma 

alteração nas características de retenção. Portanto é recomendável a utili zação de 

membranas com tamanho médio de poros inferior ao tamanho médio dos solutos para 

reduzir os problemas de obstrução. 

A colmataçào por bloqueio dos poros ocorre na ultrafiltração e na microfiltraçào 

tangencial quando as curvas de repartição dos diâmetros de poros da membrana e dos 

diâmetros das partículas a serem retidas, são vizinhas ou se interpõem (FIGURA 3. 1 0). 

(unero de poros ou 
partícu las 

Poros na 
membrana na 

. Di.;1 metros 
FIGl iRA 3.10 - Rtscos de colmataçao ae uma membrana. 

Fonte: MOULIN. 1997 upuJ LAPOLLI, 1998. 

Regiüo de rist:o 
J e colmataçào 
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3.6 - Condições de operação 

De acordo com ['vlALACK & t-\NDE RSON ( l99ó) o desempenho ela 

microfiltraçüo l.angencial é primarinmente função dos parâmetros operactona1s. As 

condições de operação são muito importantes. tanto pelo aspecto de amenizar os efei tos 

da colmatação, quanto pelo aspecto econômico. uma vez que o consumo de energia 

aumenta concomitante com o aumento de pressão. ve locidade ele circulaçüo e 

tempera! ura. 

Entre os paràmetros operacionais. os que mats se destacam são; \'elocidade 

tangencial. pressão de transmembrana. descolmatação (limpeza). número de Reynolds. 

duração do cic lo de filtração e temperatura. 

De acordo com PETRUS, 1997 é importante sa lientar que em soluções 

complexas, principalmente, nem sempre um aumento da pressão é revertido em maior 

fluxo proporcional c, em alguns casos. podendo até mesmo reduzi- lo. com 

conseqüências adversas para integridade ela membrana. O t1uxo do permeado se eleva 

com o aumento da ve locidade de escoamento da solução. cont rolando a formação da 

camada crítica na membrana. O aumento da temperatura também é acompanhado por um 

aumento no fl uxo do permeado. uma ,·ez que diminui a viscosidade do líquido a ser 

tratado e aumenta a difusão através da membrana. 

3.7 - Aplicações da tecnologia de membranas para o tratamento de ~íguas 

residuárias. 

De acordo com f ANE ( 1996). a associação do tratameuto biológico de águas 

residuárias com a tecnologia de membranas apresenta várias atrações. tais como: 

- o sistema (traíamento biológico + membranas) como um todo. pode ser 

signi ficativamente mais compacto que os convencionais; 

- altas concentrações de biomassa podem ser akançadas; 
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-o etluentc pode ser li vre de particulados e parcialmente desinfetado. 

:vlALACK & ANDERSON ( 1996) inves tigawm o efe ito da uti lização de sull:n o 

de alumínio, sulfato de polialumínio silicato (Pi\SS) e cal como coagulantes. no 

desempenho da microtlitraçào tnngcncial ele esgoto san itário. Foi uti lizada para este 

estudo uma membrana de poliéster (20-40~tm). Foram adic ionud~:s dosagens dos 

coagulantes no tanque de circulação (do sistema experimental util izado), após o iníc io de 

cada particla. Foram investigadas dosagens de 20 a 120 mg/1 de sulfato de alumínio em 

pH = 7. Os resultados mostraram um aumento no t1uxo do permeado com o aumento das 

doses de sulfato de alumínio até certa dosagem (dosagem ··ótima") acima da qua l 

nenhum aumento sign ilicativo foi alcançado. Segundo os autores. o aumento do fluxo 

fo i atribu ído basicamente a aglomeração das partículas as quais podem ser iàc ilmente 

arrastadas pela ação de cisalhamento criada pela velocidade tangencial. A turbidez não 

fo i signiiicati vamente afetada pelo aumento da dosagem de sultàto de alumínio. PASS. 

um sal de alumínio. teve o mesmo comportamento que o sulü1to de alumínio quando 

usado como coagulante. A cal não foi um coagulante apropriado nessas condições. 

JOHARI et ai ( 199G), util izaram a microtiltraçrlo como unidade de pús

trala111ento de etluente de lagoa de oxidação trawndu esgoto snnitMin. Nesse estudo roi 

utili zada uma membrana do tipo tubular (20-40pm) e o etlucnte da lagoa fo i submetido a 

di ferentes dusagen de po lielet róli to Hniúnicu. élllles de se iniciarem os cnsnios na 

unidade de microfiltraçào. O sistema foi operado de modo contínuo e a pressilo aplicada 

(ó P) na microfiltraçào. sempre foi menor que 4 psi. 

Esses pesquisadores concluíram que o pré-tratamento com polieletrólito aniônico 

reduziu o ráp ido entupimento da membrana. Conseqüentemente. a dosagem ótima ele 

0,65 mlll aumentou em cinco vezes o valor do fluxo do permeado quando atingia o 

estado de equilíbrio (70 1/m~ .h) em comparação com o ensaio controle, o qual não teve a 

adição de polieletrólito. A remoção dos sólidos suspensos fo i alta (as nmostras de 

permeado coletadas após 30 minutos de operação. j á tinham concentrações que variavam 

de l a 2 mg/1 de SST). e a remoção de DQOt e Turbidez ticou em torno de 75 %. 



DITTRICH ct ai. 1996 estudaram o uso da microfiltraçào para desinfecção e 

remoção avançada de fósforo de esgoto doméstico. Foram estudados três sistemas 

diferentes ("Duw". · 'Swrcosa ... c · ' Menear·') c<1da um com um tipo diferente de 

membrann (plana. tubo entrelaçado e fibra entrelaçada) e retrolavagem (filtrado. 

filtrado/ar comprimido e apenas ar comprimido). Coliformes totais. E. co/i. 

Streptococcus .faecalis c Salmonela, foram removidos para ní ve is menores que a 

detecção limite para os três sistemas (menor que I cfu/ I OOml). As concentrações médias 

de Fósforo nas unidades " Mencor" e " Dow' ' foi de 60~tg/l e no sistema " Starcosa ' ' foi 

de 90pgíl (a concentra<,:ào ele Fósforo no afluente era de 186pg/l). Com uma dosagem de 

cloreto férrico de 0.001 4 mol!Jll'\ a Concentração de Fósforo nos tres sistemas foram 

menores que 50 ~tg/1 . 

LAPOLU ( 1998) estudou a viabilidade da associação da micro filtração 

tangencial com a biofiltração aeróbia para tratamento de esgotos sanitários. Foram feitos 

vários ensaios utilizando membranas cerâmicas microporosas (0,05 c 0,2 pm). Nesses 

ensaios fo ram ut ili zados efluentes do biofiltro operado com diferentes ve locidades de 

passagem do esgoto (0.25 m/h; 0,50 m/h e I .O m/ h). Foi vcri ficado que para velocidade 

de 0.25m/h, a DQOt que era 325, I mg/1 no afluente. foi a 64,0 mg/1 no c fluente. Para a 

\'eloe it.lade de 0,50 m/ h, o afluente que tinha OQOt de 349 mgil foi a J 06,7 mgil no 

etl uente, j:i para a velocidade de I ,O m/h a DQOt do atluente que era 338 mg/1, atingiu 

valor de 93 ntgflno en uente (os resul tados e. tão representaclos em \'aiores médios). Nos 

ensaios de microfí ltraçào. tanto o fl uxo como a qualidade do permeado parecem estar 

relacionados com os efluentes elo biofiltro. foi estudado em escala laboratorial a 

influência do uso de coadjuvantes (sulfato de alumínio e cloreto férrieo) sendo 

vcri ficadr.s melhori éls no desempenho das membranas. 

UEDA et ai. 1996 pesquisaram a viabilidade da aplicação do bioreator (tanque de 

aeração com módulos de membrana submersos) à membrana para o tratamento de esgoto 

domésti co de populações rurais. Os ensaios foram feitos em escala piloto, durante 

período de 336 dias. O tanque de aeração possuía volume útil de 2 1,4 nr'· O esgoto bmro 
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era bombeado para o tanque de aeração após o gradeamento. fo ram submersos nesse 

tanque. dois módulos de membrana e a água tratada era succionada através de bombas. 
~· 

O ar era produzido por I X difusores instalados embaixo das membranas (no 

fundo do tanque de açraç<io) de modo que n torta de fíltro que se formava sobre a 

membrana. fosse constantemente removida, pelo fluxo ascendente das bolhas de ar que 

também tinham a função de fornecer oxigênio para o reator. Foram utilizadas 

membranas de polietileno de O, I pm. O sistema em questão permitiu as seguintes 

eficiências de remoção; COT : 92 %, DQO : 93 %, 080 5 : 99 %, SS :I 00 %, ~ . 83 % e 

PT : 70 %. Os Co I i formes Totais c Fecais at ingirmn valor menor que I NMP11 Oüml. 

Segundo esses autores. a baixa remoção de fós foro comparativmi1ente aos outros 

parâmetros pode ser atribuída devido ao pequeno \'O)ume de excesso de lodo descartado. 

OKADA & OBA ( 1994) estudaram a aplicação das tecnologias de microfiltração 

e ultrafiltraçào para o reuso de águas residuárias oriundas de prédios, em grandes centros 

urbanos. comparando estas duas tecnologias do ponto ele vista da qua lidade da água 

tratada. A água residuária do prédio. oriunda de pré-tratamento (gradeamento. 

estabilização e aeração de contato) foi filtrada util izanào o método de fi ltração 

tangencial para ambas alternativas estudadas. As condições operacionais de pressão e 

,·eJoeidade I inear foram de 0,5 kgt/cn1 2 e I ,O m/s para a microfiltraçào e 2.0 kgt/cm2 e 

2.0 m/s para a ultratl ltração. 

Os resultados das medidas de cl istribuiç<'ío de peso molecular obtidos pela 

cromatografia de ge l foram semelhantes para as duas membranas. demonstrando que a 

rejeição de moléculas por peso molecular parece ter dependido mais da " membrana 

dinâmica· ' formada do que da própria membrana. A DQO e a DBO médias de saída no 

tanque de aeração de contato foi de 199 e l 50 mg/1 atingindo valores, após a 

microfi ltração ele 13,9 e 13,7 mg/1, e 13,7 e 13,9 mg/1 na ultrafilt raçào. respectivamente, 

não mostrando grandes diferenças de remoção entre os do is sistemas. 

OHYA et. ai. ( 1996), propuseram o tratamento ele águas contaminadas com óleo, 

utilizando-se a microfiltraçào tangencial, com três tipos de membranas de vidro 

microporosas de di ferentes tamanhos de poros (0.27; 0,75 e 1.47 ~1111) . Os autores tinham 
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como objetivo investigar o efeito do tamanho dos poros no fluxo elo permeado e retenção 

de óleo. variando as condições operacionais. Para a realizaçc1o deste experimento. foi 

preparada. em laboratório. uma emulsão de óleo em água. controlando-se a temperatura 

ela emulsão em 50° C em banho-maria. 

foram variadas as seguintes condições operaciOnais. para cada tipo de 

membrana: pressão (8.8, 36,5 e 68,7 kPa), velocidade tangencial (0.02. O, 13 e 0.26 mis) 

e concentração de óleo na alimentação (0,003 ; O, I O e 0,40 %vol.). A rejeição de óleo 

apesar de decrescer inicialmente, logo se estabilizou em um nível constante estando 

relacionada com a distribuição do tamanho dos poros das membranas us?.das e a 

distribuição das gotas de óleo na emulsão de alimentação. 

Segundo o autor seria importante. portanto. ajustar o tamanho dos poros. as 

concentrações de óleo e pressão, para poder ser utilizada em operações industriais, 

obtendo um bom desempenho. 

POUET et ai ( 1992) estudaram um sistema para tratamento de esgoto sanitário de 

locais de alta população sazonal. Tal sistema era composto por eletrocoagulaçào e 

tlotaçào em uma mesma unidade seguido de micro fílt raçào tangencial. Neste estudo 

foram utilizadas duas membranas de cerâmica. uma de tamanho de poro de 0.1 pm e 

outra de 0.05 ~tm . 

Esses pesquisadores concluíram que a elctrocoagulaçào foi muito eficiente na 

conn:rsào da fração coloidal em material par.ticulado. observa ndo-se que com o aumento 

da corrente, aumentava-se a efic iência dessa conversão, portanto. levando a um aumento 

no fluxo do permeado na membrana, uma vez que em geral os colóides são um dos 

principais agentes no fenômeno ele colmataçào das membmnas de microfi ltraçào. 

O intervalo considerado ótimo de intensidade de corrente aplicada foi de 3,5 a 4 

1-Vm2 de eletrodo, no qual o fluxo do permeado variou ele 250 a 350 l/m1.h. Para altas 

intensidades de corrente, era gerada excessiva quantidade de coagulantes. revertendo o 

processo e reestabilizando as partículas coloidais presentes na água. Desse modo os 

colóides carregados positivamente não podem ser neutralizados, aumentando muito a 

colmatação das membranas. 
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O sistema combinado com esses três processos permitiu alcançar uma eficiência 

de remoção de DQO. Turbidez e Sólidos Suspensos de respectivamente, 77 %. 99 % e 

9~ %. [sscs pesquisadores concluíram que esse sistema é viúvd. compacto, podendo s~r 

fac i !mente automatizado. e capaz de suportar picos de poluição característicos de áreas 

litoràneas. 

POUET & GRAS0.HCK, 1993 investigaram um sistema para tratamento de 

esgo to sanitârio, composto por eletrocoagulação e tlotaçào em uma mesma unidade, 

seguido de microfiltração tangencial. Neste estudo foi utilizada uma membrana mineral 

com tamanho de poro de 0.1 prn e superfíc ie de filtração ele 0.2 m~. O tluxo do permeado 

na membrana de microfi ltraçrío aumentou de 0.02 m ;lrn2.h para 0,35 rn3/m1.h quando o 

esgoto era pré-tratado. Esses pesquisadores concluí ram que a eletrocoagulação foi muito 

eficiente na conversão ela fração coloidal em material particulado, observando que com o 

aumento da corrente até um valor considerado ótimo (1 =8A/m1 de eletrodo), aumentava

se a eticiência dessa conversão. portanto. levando a um aumento no tluxo do permc::tdo 

na membrana. uma vez que em geral os colóicles são os principais agentes no fenômeno 

de colmatação das membranas ele microfiltraç<'lo. 

GRAfT ct al ( 1999) afirmam que a filtração em membranas de e11uentcs ele 

estações de tratamento de esgoto. começam a aparecer como um método muito 

promissor na remoção ele sólidos suspensos. assim como de bactérias e vírus. Esses 

pesquisadores efetunram cnsé'l ios com uma instalação piloto d~ ultraliltração c outra de 

microfilt ração, utili zando etluentes de algumas estações de tratamento de esgoto da 

Holanda. 

Foram realizados ensaios com a instalação piloto de ultrafiltração (membrana elo 

tipo capilar com diàmctro de I ,5 mm, tamanho ele poro ele 0.0 I pm e área de filtraç ão de 

4 m~) com etluentes ele duas ETEs; ele Elburg e Ede. Antes ele o etluente da ETE ser 

submetido a ultrafiltraçào, ele foi pré filtrado em um filtro de dupla camada (antracito e 

areia). 

A ETE ele Elburg consistia de um sistema de lodos ativados com remoção 

biológica de nitrogênio e precipitação química (simultânea) ele fósforo. O efluente dessa 
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estação possuía as seguintes características: turbidez: 2.63 NTU. sólidos suspensos: 2.74 

mg/1. fósfo ro total: 0.67 mg/1 e DQOt: 42 mg/1. Nlantendo-se adequadamente as 

condições de limpeza da membrana c press:'lo de 0.6 bar. fo i possível obter com a 

instalação piloto de ultrafiltraçüo (ensaios com o e!luente desta estação) um tluxo de 

901/m~. h por vários meses de operação do sistema. Os sólidos suspensos foram 

completamente removidos, a remoção de fósforo Coi de 50 % e a de DQO foi mais 

moderada, 25 %. Os Coliformes Totais, E. co/i. Streprococcus Faecalis e Salmonela não 

foram detectados nas amostras coletadas do permeado. 

A ETE de Edc consistia de um sistema clt: lodos ativados com remoção biológi(;a 

de nitrogênio e tosloro (Biodenipho). O eJluente dessa estação possuía as seguintes 

características: turbidez: 3,0 NTU. sólidos suspensos: 2.74 mg/1. fósforo totai:0,49 mg/1 

e DQOt de 40 mg/1. Nos ensaios com a instalação piloto de ultrafiltração com cfluente 

desta estação, foi possível obter um fluxo de I 05 l/m2.h a uma pressão de 0.3 bar. A 

média ele rurbidez das amostras do permeado (ela ul tratiltração) foi de 0,05 uT, ele 

fósforo total foi de 0.2 mg/1 e a de DQOt !oi de 28 mg/1. 

Os ensaios de microti ltração foram rea lizados com o efluente das ETEs citadas, 

. utilizando um módulo Je membrana com superfície total de 0,5 m2 com tamanho de poro 

de 0.2 pm. A qualidade do fi ltrado obtido foi boa. com uma remoção de sólidos 

suspensos e turbidez maior que 95% e um nuxo que inicialm~ nte era de 50 l/m2.h. subiu 

par<~ I 00 llm2.h quando fo i aumentada a veloc idade tangcncia l de operação. A pressão 

aplicada era de 0.5 bar. 

EUvfALEH & ABDELMOUMNI ( 1998) estudaram o desempenho de um reator 

anaeróbio de escala de laboratório, provido de uma unidade externa de membrana. 1\ 

qual idade do efluentP. fina l fo i lllllito boa, com baixa produção de lodo. A membrana que 

tinha tamanho de poro de 0,14 pm, teve o melhor fluxo ele 120 mg/1 a 0,5 bar e 

ve locidade langencial > 3m/s. A colmatação se deu principalmente, devido a deposição 

de partícu las sobre a superfície da membrana. obtenào-se os melhores resultados de 

fluxo , nas maiores ve locidades tangenciais de operação. 
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VERA et ai ( 1997). estudaram a viabilidade de reuso do e fluente da ETE da 

cidade de Santa Cruz (Espanha) para irrigação de cultivos de banana e tomate, 

utilizando-se para tal. a microJiltraçào. foi utilizada uma membrana inorgânica elo tipo 

·'composite· ' de di<1rnetro médio de poro de 0.14 pm a qual foi umQ barreira total para 

SST, Coliformes Totais. Coliformes Fecais e Streptoccocus Fecais. Não houve rejeição 

da fração solúvel menor que 0,01 pm e a remoção de Fósforo foi de 45%. A remoção da 

Turbiclez e DQO, foi respectivamente, 93 % e 60%. O eflucntc da microfil tração foi 

considerado perfeitamente adaptado para irrigação. Segundo os autores, o dt:ciínio do 

fluxo do permeado foi atribuído a deposição de partículas sobre a membrana e pode ser 

reduzido operando-se a pressão de I bar e velocidade tangencial de Jm/s (foi conseguido 

um fluxo críti co ele I 00 l/m2.h). 

Avanços recentes na tecnologia ele membranas ti ltnmtes permitem vislumbrar 

soluções mais diretas na produção da água de reuso (JOHNSSON et ai , 1997). A 

tecnologia ele ·'sewer mining" (FIGURA 3.11 ), por exemplo. permite a produção de 

água de reuso diretamente da rede de esgoto. Esse processo é patenteado e consiste de 

uma pré-filtração com uma tela de 200pm e unidade Jc micro fi ltraçuo como pré

tratamento elo esgoto a ser filtrado por osmose reversa. 

Nesse sistema os sólidos suspensos foram totalmente çliminado~ ua etap:1 de 

microfiltraçào, enquanto que a maior parte elos só lidos dissolvidos foram removidos na 

etapa da osmose reversa. Para os col iformçs fecais a redução foi de 6 log na quantidade 

dessas bactérias. A DBO fo i menor que 2 mg/1 e a DQO fo i de 7,5 mg/1 no etluente final 
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FIGURA 3.11 - Fluxograma do sistema sewer mmmg (patenteado) que permite a 

produção de água de reuso diretamente da rede de esgoto. 

Fonte: JOHN SON, et aL 1997 

A tecnologia convencional de produção de água de reuso, requer tratamento 

complementar do et1uente secundário por processo de floculaçào, decantação e 

filtraçào.O processo desenvolvido pelo Orange County Water District. para produção de 

água de reuso derivada do ef1uente secundário, considerado referência na indústria. é 

complexo e caro, conforme se observa na FIGURA 3. 12 . 

Segundo BUTLER & MACCORNTCK. 1995 a substituição das etnpas de pré·· 

tratamento pela microtiltraçào (fiGURA 3. 12). melhora significativamente a eíiciencia e 

diminui o custo do proccssü. A comparação do sistema convencional com a 

microfi ltração most rou que o fluxo através da membrana de osmose reversa subiu de 3,5 

11m2/dia para 4,2 l/m2/dia (1V1F), a produtividade por área aumentou de 176 11 m1/dia para 

844 1/ m1/dia (MF), a freqüência de limpeza química das membranas de osmose reversa 

diminuiu de 1 n cada 4 semanas para I a cada 22 semanas (MF) e o custo ele produç<io de 

água de reuso (operação e manutenção) foram reduzidos de US$ 0,3/nr1 para US$ 0.2/m-1 

(MF). 



Mistura rápida e 
flocutaç6o 

Fomo de cal 

Lodo Flltraçêo : 
I 
I 
I 
I 

i ······---··· .. ······----·· .. ···---·----..... ........ .... --·- ··· .. ···--·--·- -............. __ ___, 

Ar 

30 

---~----------.-,~-------.__ ___ 
r·--p-,.-tratamento-~-- ·····-~ 

i por-: 
: i 

I 

! 
I 
I • : 
: 

: i 
·------------J 

Ar 

RemoçAo 
oomar 

FIGURA 3.12 - Reuso indireto de água potável. fluxograma elo sistema de referência 

com tecnologia convencional em operação na Water Façtory 21 em Orange Country, 

USA. 

Fome: BUTLER & lvlACCORl'vfl CK, 1995. 

iVIALACK & ANDERSON (1997) estudaram o efeito da formaç<'io da membrana 

dinfimica no desempenho da microfíltração tangencial tratando esgoto sanitário. A 

membrana dinâmica foi formada sobre a membrana (membrana primária) de poliéster 

(20-40 pm) de 0,295 m2 de área de fi ltração, ci rculando-se precipitado de Mn01 . Foi 

investigada a formação da membrana dinâmica em diferentes condições de pH e 

concentrações de Kiv1n0~. Foi utili zado para esse estudo. e fluente de uma ETE, com as 

1 
i 
"1 
I 
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seguintes características: Turbidez: 22 ut. pH: 7,45, Viscosidade: 1.07, Alcal inidade: 

300mg/l, SST: 66 mg/1. DQOt: 130 mg/1. DB05: 20 mg/1 e COT: 86 mg/1. 

A membrana dinâmica ele MnO, aumentou o desempenho ela microfi!tração 

tangencial (é importante salientar que a membrana dinâmica aumenta o desempenho da 

micro filtração. quando é formada por materiais " favoráveis" ) permitindo altos valores 

ele lluxo, aumentando a duração do ciclo ele filtração e a rejeição de só lidos. O "ótimo 

valor" rle fluxo do permeado (70 1/m~. h após um período de 6 horas de operação) foi 

obtido quando a membrana climlmica foi formada em condição de pH igual a I O e I 00 

mg/1 ele KMnO~. Nas condições "ótimas· ', a Turbictez estabili zou em valores menores 

que 0.2 NTU. Nos ensaios em que a membrana dinâmica não !oi utilizada, o tluxo do 

permeado iniciava em valores muito altos e decaía muito rapidamente. 

O aumento do desempenho Ja microtiltraçào foi atribuído principalmente pela 

diminuição dos tamanhos dos poros e a modificação das características da superfície da 

membrana primária. A modificação da superfície foi conseguida alterando-se a carga 

superticial , ou a característica hidrofõbica/hidrofílica da membrana primárin. A limpeza 

da membrana foi tàc ilmcnte rea lizada escovando-se a superfície externa da membrana 

primária (membrana ele poliéster). 

3.8 - Efluentcs de reatores anaeróbios 

Nos reatores anaeróbios a matéria orgànica é estabilizada sem a presença de 

oxigênio livre, convertendo-a a metano (CH~) e outros produtos, dentre os quais o C02 e 

o NH3. Em geral os reatores anaeróbios. para o tratamento ele esgotos sanitários, atingem 

uma eficiência em torno de 70% de remoção de DBO. sendo necessário. po11anto, pós

tratamento complementar de seus efluentes. 

Geralmente os reatores anaeróbios precedem os aeróbios quando esses são 

assoc iados para o tratamento de águas resicluflrias, pois tal concepção confere algumas 

vantagens como. por exemplo, uma elevada eficiência para remoçao ele grande parte da 

carga orgânica residual efluente do reator nnacróbio, pelo reator aeróbio. 
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Os reatores anaeróbios têm dificuldade em produzir um etluente que se enquadre 

nos padrões estabelecidos pela legislação ambiental. Torna-se de grande importância, 

portanto. o pós-tratamento de eí:lut'ntes dos reatores anaeróbios. como uma forma de 

adequar o dluente tratado aos requisitos da iegislação ambiental e propiciar a proteção 

dos corpos d'água receptores elos lançamentos. 

O principal papel do pós-tratamento é o de completar a remoção da matéria 

orgânica. bem t..:omo o de proporcionar a remoção de constituintes pouco afetados no 

tratamento anaeróbio (nutrientes e patogênicos). Em relação aos Í! , . .i icadores 

microbiológicos, têm sido reportadas baixas eficiências de remoção dos Coliformes em 

reatores anaeróbios. Relativamente a outros tipos de microorganismos, tais como vírus, 

protozoários (principalmente C im·dia e Oypto5poridiwn ) e ovos de helmintos, 

praticamente não há qua isquer referências na literatura relativamente à sua redução ou 

eliminação através do tratamento em reatores anaeróbios. 

Experimentos rea lizados em Campina Grande (PB) com reator DAl' A por 

HANDELL e colaboradores, mostraram que esse tratamento anaeróbio teve muito pouco 

efe ito sobre a concentração de nitrogênio e fósforo. Durante o período estacionário 

houve um aumento da concentração de nutrientes tnineralizados: a concentração de 

amônia aumentou de 35 para 53 mg N.l" 1 e a do ortofosfato de 5,5 para 9,9 mg P.r'. Os 

resultados em gera l mostraram que não se pode esperar uma remoção significati va dos 

nutrientes do rciltor DA f A. necessitando-se, portanto, de uma unidade de pós

tratamento. 

Avaliou-se também a remoção de patogênicos no reator DAF A, determinando-se 

Eco/i e ovos de helmintos como indicadores para qualidade higiênica do efluente. 

Observou-sç uma remoção de 80 % das bactérias E. co/i e 82 % dos ovos de hclmintos. 

durante um período de operação de 30 semanas. Mesmo sendo considerada alta a 

remoção desses patogênicos para esse tipo ele reator, o efluente ainda não tem boas 

qualidades higiênicas. sendo necessário um tratamento adicional. 

As TABELAS 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 mostram alguns resultados de desempenho de 

reatores DAF A no estado estacionário . 
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TABELA 3.3 - Resultados experimentais do desempenho do reator DAF A em Cali em 

função elo tempo ue detenção (Temp de 25°C). 

Td (h) DQO (mg/1) DBO (mg/l) SST (mgtl) 

Af I Etl _l~,rcm /\fl Efl I %rem Af I Etl j %rem 
I 

2,4 ~97 139 65 77 
, ,., 

57 131 109 17 ;)_) 

I 4 365 135 62 137 36 74 185 102 45 
I 

6 321 109 65 161 31 81 212 41 8 1 

7 254 89 65 115 25 81 141 41 71 

8 239 79 67 185 102 79 170 39 78 

Fonte: HASKONING. 1989 apud HAANDEL & LETTINGA. 1994 

TABELA 3.4 - Resultados experimentais do desempenho do reator DAF A em 

Bucaramanga em função uo tempo de detenção. 

Td (h) DQO (mg/1) DBO (mg/1) SST (mg/1) 

AI~ I Efl I %rem Af I Etl I %rem A f I Efl I %rem 

5 595 166 72 271 57 79 - - 70 

19 426 t.r .) 66 195 39 80 - - 69 

Fonte: SCHELLINKIIOUT & COLLAZOS. 1991 apud IIAANDEL & LETTINGA, 

1994. 
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TABELA 3.5 - Resultados experimentais do desempenho do reator DAF A em São 

Paulo em função elo tempo de detenção (Temp ele 20 a 22°C). 

Tct (h) DQO (mgi l) ono (mg/1) I SST (mg/1) 

Af I Etl I %rem Af I Efl _L~.reml Af I Etl I %rem 

4,4 400 189 53 I 181 111 39 I 23G 105 55 

I 5 393 280 32 201 121 42 207 78 62 

5, I 307 11 7 62 198 58 71 149 49 67 

6.1 188 83 56 104 42 60 I 

I 67 24 64 

6.2 258 103 60 157 54 65 1 13 47 42 

7 374 152 59 237 7J 69 192 45 77 

7,2 459 206 55 255 !OI 60 219 74 66 

7,5 194 89 55 105 40 62 91 34 63 

8.8 407 142 65 253 72 72 195 49 75 

11 403 149 63 249 84 66 182 45 75 

14,5 100 142 64 255 77 60 - - -

Fonte: VIEIRA & GARCIA (1991) Jpud HAANDEL & LETTINGA. i994 
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TABELA 3.6- Valores experimentais das concentrações médias de DQO, DBO e SST 

no atluente e no etluente (bruto e sedimentado) do reator DAF A no Pedregal em função 

do tempo ele d~tençüo. 

DQO (mg/l) DBO (mg/i) SST (mg/1) 

Tu (h) A f Efl Etl A f Efl Efl A f Efl Efl 
br se c! br sed Br sed 

- - 2, 1 792 452 358 -166 256 149 546 424 234 

2,6 764 468 310 442 223 142 503 372 206 

I 

3,0 I 837 319 253 508 208 11 o 597 364 214 1 I 

5,7 I 695 273 208 471 146 11 3 472 276 I 152 ' 
I 

1081 7,2 S63 285 164 518 85 52 478 225 

17,0 783 196 11 7 424 64 32 587 161 52 

br: bruto; sed: sed tmentado 

Fonte: HAANDEL & LETTINGA. 1994 

SOBRINHO & KA TO ( 1996) advertem sobre a difi culdade de se implantar 

sistemas de tratamento anaeróbio, sem uma unidade de pós-tratamento. J evido ao fato de 

vários estados br~s ile iros terem imposto limite de DBO do etluente de GO mg/1, como é o 

caso de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e outros. A TABELA 3.7 apresenta as tà ixas 

mais comuns de DBO p<!ra os processos anaeróbios, enquanto bem l'perados: 
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TABELA 3.7 - Valores comuns para DBO do et1uente e de remoção em sistemas 

anaeróbios. 

Sistema anaeróbio DBO do cfluentc (mg/l) ! Remoção de DBO (%) 

Lagoa anaeróbia 70- 160 40-70 

Reator UASB 60-l 00 55-75 

Fossa séptica 80-150 I :15-60 

Tanque lm hoff 80-150 35-60 
-

Fossa séptica seguida de filtro 40-60 75-85 

anaeróbio 

Reator compartimentado 70-160 40-65 

Reator de leito expandido 60-100 60-75 

A TAB ELA 3.8 mostra os resultados referentes à etapa de monitoramento do 

RALEX (amostras do efluente), primeira unid nde de tratamento do presente trabalho, 

reali zado pelos alunos Neyson Martins Mendonça, Hélio Rodriguez dos Santos, 

Cristiano Luchesi N iciura e Marcos Antônio da S ilva, durante o período em que foram 

colctadas amostras para os ensaios na uuiclade de microiiltração. 

A TABELA 3.9 mostra os resultados referentes ao perfil 24 horéls realizado entre 

o 153'' e o 154" dia de operação. É importante salientar que as coletas de amostras de 

efluente do RALEX. para os ensaios de micro tiltraçào, eram rea lizadas entre o período 

de 06:00 a 08:00, portanto, os resultados desse perfil durante esse período (06:00 a 

08:00) se assemelham mais com os resultados obtidos das amostras de efluente 

utili zadas no presente traba lho. comparanclo-se com os resultados apresentados na 

TABELA 3.9, os quais em geral , foram obtidos de amostras de e tluente coletadas, em 

outros períodos do dia, e muito raramente entre 06:00 a 08:00h. 
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TABELA 3.8 - Resultados referentes à etapa de monitoramento do RALEX (Amostra: 

etlurntc) 

Obs: Neste monitoramento foram reaii zadas outras análises, no entanto nesta tabela fo i 

dado destaque apenas a alguns parâmetros que também foram ana lisados para as 

amostras de etluente coletadas para os ensaios no Sistema de rdicrofíliraçào Tangencial. 

Os resultados estão apresentados em valut·es médios. 

Temp DQOt DQOf Pt SST 

I 
SSF SSV 

( O C) (mg/l) (mg/1) (mg P/1) (mg/1) (ing/1) (mg/1) 

23,7 215 94 .... 82 16 68 .) 

TABELA 3.9 - Resultados obtidos do perfi l 24 horas para amostras do efluente. 

realizado entre o 15}0 e o 154° dia de operação. 

Data/Horário Tcmp pH Ale. Ale. OQOt D()Of Turh P- f'- ss r SSF ssv 
(O C) Parcial Total (mg/1) (mgtl) (uT) Total Fi lt (mg/1) (mg/1) (mg: l) 

(mg (mg (mg (mg 

CaC03Cacm Pil) P/1) 
11) I !) 

07/ 10/99 06:00 24.0 6.68 105 120 140 92 52 4.5 3.4 

0711 0199 08:00 24,0 6.69 80 145 2 12 83 99 2,4 3.2 90 33 57 
07/ 10/99 I 0:00 26,0 6,80 9G l <-19 269 112 129 5,2 3,6 108 37 71 
07/1 0/99 12 :00 28,0 6.76 84 138 306 I " ~ ~ -' 139 4,7 4.8 105 ~o 6) 

07/10/99 14:00 28.5 6,76 80 130 289 137 11 6 4,7 4.3 80 55 r .. ) 

07/ 10/99 16:00 28,0 6,70 80 125 .302 134 I JO ·1,2 3,9 1-10 5T 83 
07/1 0199 I 8:00 27,5 6,76 90 125 276 128 109 3,9 3,6 167 82 85 
07/ 10/99 20:00 26,0 6,68 73 133 302 1-19 11 8 4,4 3.4 92 8 84 
07/ 10/99 22:00 25,5 6,67 89 127 267 14 1 110 4,5 3,6 132 68 64 
08110/99 00:00 24,0 6,83 97 138 247 J1" 130 4,5 -i ,7 11 7 .... 114 _ ..) _, 

08110/99 02:00 24 ,0 6,87 93 11 5 209 103 80 4. 1 1.8 188 73 11 5 
081!0/99 04:00 23,0 6,90 87 131 152 75 58 3,7 2, 1 60 20 40 
081! 0/99 06:00 23,0 7.05 77 125 116 72 48 2.7 175 8 167 

Obs: Neste perfil foram reali zadas outras análises. no entanto nesta tabela foi dado 

destaque apenas a alguns parâmetros que também foram analisados para as amostras de 

efluente coletadas para os ensaios no Sistema de Microtiltraçào Tangencial. 
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3.9- Reuso de águas 

O reaproveitamento ou reuso da água é o processo pelo qual él úgua. tmtadn ou 

não. é reutili zada para o mesmo ou outro fim. Essa reutili zação pode ser direta ou 

indireta. decorrentes de ações planejadas ou não. Existem basicamente quatro tipos de 

reuso: 

- Reuso indireto não planejado da água: ocorre quando a água. utili zada em alguma 

atividade humana. é descarregada no meio ambiente e novamente uti lizada a j usante. em 

sua forma diluída , de maneira não intencional e não controlada. Caminltanclo até o ponto 

de captação para o novo usuário. a mesma está sujeita às açôes naturais do ciclo 

hidrológico (diluição, autodepuraçào). 

- Reuso indireto planejado ela água: ocorre quando os enuentes depois de tratados 

são descarregados de forma planejada nos corpos de águas superficiél is ou subterrâneas, 

para serem utili zadas a jusante. de maneira controlada, no atendimento de algum uso 

benéfico . 

O reuso indireto planejado da água pressupne que exista também um controle 

sobre as eventuais novas descargas de etluentes no caminho, garantindo assim que o 

e fluente tra tado estará sujeito apenas a mismras com outros elluentes que também 

atendam aos requisitos de qualidade do reuso objetivado. 

- Reuso direto planejado das águas: ocorre quando os etluentes, depois de tratados, 

são encaminhados diretamente ele seu ponto ele descarga até o local elo reuso, não sendo 

descil rregados no meio ambiente. É o caso com maior ocorrência, destinilndo-se a uso 

em indústria ou irrigação. 

- Reciclagem de água: é o reuso interno da água, antes ele sua descarga em um 

sistema geral de tratamento ou outro local ele disposição. Essas tendem. assim, como 

fonte suplementar de abastecimento do uso original. Este é um caso particular do rcuso 

direto planejado. 
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A reutilização ou reuso de água ou ainda em outra forma de expressão, o uso de 

águas residuárias. não é um conceito novo e tem sido praticado em todo o mundo desde 

há muitos anos. Há relatos de sua prática na Grécia Antiga. com a disposição de esgotos 

e sua utilização na irrigação. Contudo, a demanda crescente por água tem feito do reuso 

planeja.do da água um tema atual c de grande importância. Neste sentido, deve-se 

considerar o reuso de água como parte de uma atividade mais abrangente que é o uso 

racional ou e fici ente da água, o qual compreende também o controle de perdas e 

desperd ícios. e a minimização ela produção de resíduos e do consumo de úgua. 

No que concerne às políticas públicas, segundo CORDEIRO-NETTO E 

Bi\RRAQUF: ( 1991 ), e las raramente são caracterizadas por uma medida isolada e 

específi ca. Pelo contrário , são geralmente objetos complexos, tratando de diversas 

questões e englobando várias instituições, disponibilizando meios de usos múltiplos e 

fi xando vários objetivos. Assim sendo e observando-se o relato ele CA VALCANTT 

( 1997) , o Brasil deve prestar mais atenção aos princípios de gestão adequada de seus 

recursos naturais. Mais do que isso, o País tem de conceber formas de promover o bem

estar humano sem aceitar que seu capital natural seja usado ou degradado como se pouco 

valesse. 

LEITÃO ( 1993) afirma que na soc iedade atual , o tratamento dos esgotos é de 

fundamental imponância a fim ele se ev itar problemas de contaminução ambiental e de 

saúde pública. 

Dentro desta ótica, os esgotos tratados têm um papel fundamental no 

planejamento e na gestão sustentável dos recursos hídri cos como um substituto para o 

uso de águas destinadas a fins agrícolas c de irrigação. Ao liberar as fontes de água de 

boa qualidade para abastecimento público e outros usos prioritários, o uso de esgotos 

contribui para a conservação elos recursos e acrescenta uma dimensão econômica ao 

planejamento dos recursos hídricos. 

O reuso da água reduz a demanda sobre os mananc1ms de água devido à 

substituição da água potáYel por uma água ele qualidade inferior. Esta prática, atualmente 
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muito discutida e posta em evidência e já utilizada em alguns países é baseada no 

conceito de "substituição de mananciais ... Tal substituição é possível em função da 

qualidade requerida para um uso específico. Desta forma. grandes volumes de água 

potável podem ser poupados pelo reuso quando se utiliza água de qualidade inferior 

(geralmente etluentes pós-tratados) para atendimento elas finalidades que podem 

prescindir de água dentro elos padrões ele potabilidade. 

A TABELA 3.10 apresenta os diversos tipos de rcuso de água que têm sido 

empregados em países industrializados. excetuando-se o reuso potável diretc· onde a 

água resicluária tratada é disponibilizada em um sistema público de abastecimento de 

água. Um exemplo clássico de reuso ele água com fíns de potabilizaÇão é o empregado 

na cidade ele Windhoek, capital da Namíbia. 

Segundo LEITAO ( 1993 ), no Brasil, a prática do uso de esgotos, principalmente 

para a irrigação de h011aliças e de algumas culturas forrageiras já é ele ce11a forma 

clifuncl icla. Entretanto, constitui -se em um procedimento não institucionalizado e se 

desenvolve sem nenhuma forma de planejamento ou controle. Na maioria das vezes é 

totalmente inconsciente por parte do usuário , que utili za águas altamente poluídas de 

córregos e rios adjacentes para irrigação de hortaliças ou vegetais, ignorando que esteja 

exercendo uma prática danosa à saúde pública dos consumidores e provocando impactos 

ambientais negativos. Em termos de reuso industrial. a prática começa a se implementar, 

mas ainda associada a iniciativas isoladas. a maioria das quais. dentro do setor privado. 
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TABELA 3.10 - Tipos de reuso de água que têm s ido empregados em países 

industrinlizados. executando-se o reuso potável direto. 

TIPOS DE REUSO APLICAÇOES 

Irrigação paisagística Parques. cemitérios, campos de go lfe. faixas de 

domínio de auto-estradas, campi u nivcrsit~ rios. 

cinturões verdes, gramados residenciais 

Irrigação de ca mpos para cultivos Plantio de fo rrage iras, plantas fibrosas e de 

grãos, plantas alimentícias. VIVCirOS de plantas 

ornamentais, proteção contra geadas. 

Usos industriai s Refrigeração, ai imentação de caldc iras:lavag~ 

de gases, água de processamento. 

Recarga de aqiiíferos Recarga de aqiiíferos potáveis, controle de 

intrusão marinha, contro le de reca lques de 

subsolos. 

Usos urbanos não-potáveis Irrigação paisagística, combate ao fogo, 

descarga de vasos sanitúrios, sistemas de ar 

condicionado. lavagem de ve ícu los, lavagem de 

ruas e pontos de ónibu!>. etc . 
.--

Represamentos Represas ornamentais. Iins recreaciona1 s e 

desportivos (naverração. pesca. espanes 

aquáticos. etc.). 

finalidades Ambientai s Aumento de vazão em cursos de água, aplicação 

em pântanos, alagados. indústrias de pesca. 

Usos di versos Aqü icultura, fabricação de neve, construções. 

control e de poeira, desscdcntaçào de an ima is. 

Fonte: CROOK, 1993 
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.• - MATERIAIS E MÉTODOS 

-L 1 - Considerações inicinis 

Como descrito no item 2. o presente trabalho teve como proposta a investigação 

do desempenho dn ~ .. licrotihmçào Tangencial w mo alternativa ele pós-tratamento de 

efluente de Reator Anaeróbio ele Leito Expandido (RALEX). visando o aumento da 

eficiência global do sistema. 

O trabalho foi reali zado com a utilização do equipamento de .tvfi crotiltração 

Tangencial (FIG URA 4.4 e FOTOGRAfiA 4.2). Tanto a coagulação. como a tloculaçào, 

foi realizada no próprio equipamento (tanque de alimentação, no qual fo i adaptado um 

misturador). Para promover a coagulação do etluente do RALEX. o produto químico 

utilizado fo i o cloreto fé rri t:o. 

Para atingir os objeti vos propostos neste trabalho, foram desenvolvidas ativ idades 

experimentais que podem ser divididas em três etapas: 

- Primeira ct:1pn : ensaios ele fi ltração elo etluente do Reator Anaeróbio de Le ito 

Expandido (Ri\.LEX) no Sistema ele Microiiltração Tangencial. utili zando-se membrana 

com !amanho de poro de 0 ,2pm. 

-Segunda etapn : ensaios de fi ltração do efluente do Reutor Anaeróbio de Leito 

Expandido (RA.LEX) no Sistema de Microfihraçào Tangencial. utilizando-se membrana 

com tamanho de poro de l,O~un. 

· Terceira etapa : ensaios ele filtração do etluente do Reator Anaeróbio ele Leito 

Expandido (R.ALEX) no Sistema de tvlicrofiltração Tangencial. utili zando-se membrana 

com tamanho ele poro de 0,2pm e l,Opm, no entanto. com tempos maiores de operação. 

Para primeira e segunda etapas do trabalho. o atluente ( etluente elo RALEX) do 

Sistema de Miçrofiltraçào Tangencial fo i previamente submetido a coagulação seguida 

de Doculaç5o, variando-se a dosagem aplicada de coagulante (cloreto férrico ). 
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Na terceira etapa do trabalho. o atluente ( efluente do RALE X) do Sistema de 

ivli crofiltração Tangencial. também foi submetido a uma pré-coagulação seguida de 

floc ulaçào. no entanto. nesta fase foi utili zada apenas uma dosagem de cloreto férrico; 

40 mg/1. 

A dosagem de 40 mg/1 de FeCI_, foi escolhida para essa última etapa do trabalho, 

em função do benefício conjunto de média de fluxo do permeado e efic iência média de 

remoção de DQOt c P.Po ,-~_ Utilizando--se as TABELAS 5. 7 c 5.20, observa-se que os 

ensaios sem e com adição de 20 mg/1 de cloreto fé rrico. apesar de alcançarem os 

melhores resultados de fluxo do permeado para as duas membranas (0.2 e I ,O pm). 

apresentaram efi ciências médias de remoção muito baixas de P.PO/ (25,7 % com a 

membrana de 0,2 pm e 3.8% com a de 1.0 pm) e DQOt (5 1 %com a membrana de 0,2 

~un e 34 % com a de I ,O )lm) no ensaio sem adição de cloreto fé rrico. No ensaio com 20 

mg/1 de FeCI_. as eficiências médias de remoção de P.PO/ para as duas membranas, não 

atingiu 75 %e a eficiência média de remoção de DQOt para a membrana de tamanho de 

poro maior, foi menor que 70 % 

O ensaio com a uosagem de I 00 mg/1, para ambas membranas, além de 

apresentar o menor valor de média de fluxo do permeado para a membrana de 0.2 pm 

(Yer TABELAS 5.2. 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6) c: segundo menor valor para a membrana de 1.0 

pm (ver TABELAS 5.15, 5. 16, 5. 17, 5. 18 c 5.19), consumiu muita alcalinidade do 

esgoto qm: estava sendo tratado. culminando em uma grande queda do pH (ver 

TABELAS 5.12 e 5.25). impossibili tando o lançamento do dlucnte da microfi ltração 

(permeado) no corpo receptor, sem que antes houvesse uma correção de pH (a resolução 

n° 20 de 1986 do CONAMA restringe a fa ixa de pH entre 5 e 9). Além disso, essa 

dosagem de 100 mg/1. para o ensaio com a membrana de I ,O pm. praticamente teve as 

mesmas eficiências médias de remoção de DQOt e P.PO/ que a dosagem menor 

anterior (60 mg/1) e portanto um gasto desnecessário de coagulante. 

Restou-se, portanto, optar entre as dosagens Je 40 e 60 mg/1 de cloreto fé rrico. 

Os ensaios com essas dosagens apresentaram va lores próximos de média de fluxo de 

permeado (ver TABELAS 5.4, 5.5, 5.17 e 5.18) para ambos membranas. As eficiências 
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médias de remoção de DQOt foram praticamente iguais nos ensaios com essas dosagens 

para membrana de 1.0 ~un , assim como para P.Po~·3 no ensaio com a membrana de 0,2 

pm (\·er TABELAS 5.7 e 5.20). Aliado ao fato de valores de fluxo ele permeado muito 

próximo com essas duas dosagens (40 e 60 mg/1), para as duas membranas, optou-se por 

escolher a dosagem de 40 mg/1, ganhando-se em economia ele coagulante. 

Nas três etapas deste trabalho, para todos ensaios realizados no equipamento ele 

Microtiltração Tangencial , foram mantidas as mesmas condições de mist11ra para a 

coagulação e tloculação (Gmr = I 000 s·' , Tr = 1 Os; Gmf = i 00 ~·i 1 , Tf = I () ~nin), de 

pressão (0,5 kgflcm2
) e velocidade tangencial média de tluxo dentro ela membt'ana (3,8 

m/s). 

4.2 -Localização da instalação piloto do Reator Anaeróbio de Leito Expandido 

O RALEX loca liza-se na área Nordeste do Campus da Escola de Engenharia de 

São Carlos (EESC) - Universidade de São Paulo (USP). São Carlos (SP) - Brasil, 

conforme se observa na FIGURA 4. 1. 

4.3 - Descrição das llnidadcs da Instalação piloto do RALEX 

Na FTGURA 4.2 é apresentado o esquema da instalação piloto do RA.LEX. 

implantada no Campus da EESC-USP, e na TABELA 4.1 são descritas as unidades, 

dispositivos e equipamentos que compõem o sistema. 
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FIGURA 4.1- Localização do Reator Anaeróbio de Leito Expand ido (RALEX) nn 

Campus da USP. em São Carlos. 

Fonte: lvlENDONÇA. 1999 
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FIGURA 4.2 - Esquema da instalação piloto do RALEX, implantada no Campus da 

EESC-USP. 

. '. 

Fonte: MENDONÇA. 1999 

TABELA 4.1 - Característ icas das Unidades da instalação piloto do RALEX, 

implantada no Campus da EESC- USP 

Item Descrição das unidades 

OI Caixa co letora de 2.57 m3 em concreto armado. 

02 Grade de ferro com espaçamento entre as barras de 2.5 em 

03 Unidade de desarenaçào ( l .90 m3
) 

04 Painel eletrónict). w n1 inJicadore:; d<! pressão Jigiwis na fa ixa de 0/32 mca, indicadores de 
uperaçiio (hor<Js de fu ncionam('n!o d;~s bombns. rotação dos motores. voltagem e 
amperagem) 

ú5 Poço de esgoto bruto com 5, 70 m' em concreto annado 

Oó Conjunto moto-bomba tCi\·IB 1) - (com motor tipo cl0t rico. marca WEG 
4 pólos, potencia de 5 CV e frequencia de 60 Hz-bomba helicoiual, marca GEREM IA. 
modeio HF-60 L com pressão ma:dmn de 6kgf,·cm! com sucção máxima de 8 mca. 

07 Reator Am:eróbio de Leito Expnndido de 32 m3 

08 l'vled idor de volume de gás TECNOBRA S, MODELO Ga llus 2000-G4 

09 Tanque de peneiramento, em concreto armado, com peneira em aço inox idável de I ,44 m' de 
úrea com tnna abert11ra de I mm 

lO Poço de recirculaçào do dluente elo reator ele 3.78 m3 em concreto annado 

11 Conjunto moto-bombn (CMB,)- (com motor tipo elétrico, marca WEG 
4 pólos, potência de 7,5 CV e frequência de 60 Hz-bomba helicoidal, marca GEREM IA, 
modeio HF-70L com pressão m{lxim a de 6kgfíc111 2 com sucçüo máxima de 8 mca. 

Fonte: MENDONÇA. 1999 
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.... 3.1- Reator Anaeróbio de Leito Expandido 

O Reator Anaeróbio ele Leito Expandido foi construído em aço carbono 

zincado à quente, com 14.9 m de altura total e volume útil de 32m3
. O rentor é 

composto por duas partes. uma de reação e outra de sedimentação. A câmara de 

reação apresenta formato cilíndrico e tem 12,0 m de altura e I ,5 m de diâmetro. 

A câmara de sedimentação tem 2.9 m de altura . J ,5 m de diâmetro menor e 2,5 m 

de diâmetro maior. 

Ao longo da altura da câmara ele reação elo reator existem vinte e quatro 

pontos ele coleta de amostras, sendo vinte e um. com diâmetro de 25.4 mm e 

quatro. com diâmetro de 75 mm. 

As primeiras foram utilizadas para controle da altura do leito. As quatro 

últimas tomadas de coleta de amostras estão localizadas a: 3,0 m; 6,0 m; 8,5 m e 

11 .0 m. ac ima do fundo do reator e são utili zadas para coleta de amostras. 

O biogás coletado pelo dispositivo interno era conduzido, por meio de 

mangueira conectada à extremidade superior do reator, até o di spositivo de 

medição de vazão de gás. 

A FIGURA 4.3 e a FOTOGRA fT A 4. i apresentam respectiva meme. o 

corte do RALEX e o aspecto externo <..kste. 

O RALEX. que trata uma v<1zào de lO m 1/h, no período em que foram 

coletadas as amostras de seu etluente para reali zação da pesquisa, operava cüm 

tempo ele detenção hidráulico de 3,2 horas. A velocidade ascensional era de 

I 0,5m/h e a e fi ciência em termos de DQOt em torno de 75%. A operação do 

RALEX foi rea lizada por Neyson Martins Mendonça. Hélio Rodriguez dos 

Santos, Cristiano Luchesi Niciura e IVIarcos Antônio da Silva. 
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FIGURA 4.3 - Corte do Reator Anaeróbio de Leito Expandido que foi utilizado para o 

Tratamento de Esgoto Sanitário no Campus da USP, em São Carlos. 

Fonte: tvlENDONÇA 1999 
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FOTOGRAFIA 4. 1 -Aspec to externo do Reator Anaerób io de Le ito Expandido que to i 

utilizado para o Tratamento de Esgoto Sanitário no Campus da USP, em São Carlos. 

Fonte: MENDONÇA 1999 
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-L4 - Descrição da unidade de pós-tratamento do esgoto sanitário - Sistema de 

Microfiltrnção Tangcncial. 

O Sistema de Microfiltração Tangencial (frings l\,licrodyn do Brasil EngerJ1<uia 

e Comércio L TOA) é composto pelos seguintes elementos: 

111 Tanque de alimentação de 60 I em PVC 

11 Bomba de I m3/h 20 m.c.a. em inox 

• !vfanómetros 2 1/2 O- 3 Kg- membrana - glicerina 

• Válvulas l/2 em PVC 

• Módulos de membrana de microfiltração - MD 020 TP 2N ( 0,2pm) I SE 020 

TP 2N (l,O~tm) 

11 Tubos e conexões l/2" em PVC 

Suportes e bases metálicos 

il Válvulas solenóides 

Painel elétrico 

111 Misturador (foi adaptado ao tanque de alimentação) 

A FIGURA 4.4 e 4.5, mostram os descnJ1os (um mats detalhado e outro mms 

simplificado) do Sistema de Microfi ltração Tangencial. A FOTOGRAfiA 4.2 ilustra 

esse sistema que foi utilizado como unidade de pós-tratamento do efluente do Reator 

Anaeróbio ele Leito Expandido. 
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FIGURA 4.4 - Desenho do Sistema de ivlicrofi ltraçâo Tnngencial. unidade de pós

tratamento que recebeu o efluentc do Reator Anaeróbio de Leito Expandido. 
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FIGURA 4.5- Desenho simplificado do Sistema de Microfíltraçào Tangencial, unidade 

de pós-tratamento que recebeu o etluente do Reator Anaeróbio de Leito Expandido. 

Fonte: COSTANZJ. 2000 

FOTOGRAFIA 4.2 - foto do Sistema de ~viicrofiltração Tangencial, unidade de pós

tratamento que recebeu o etluente do Rentor Anaeróbio de Leito Expandido. 
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4.4.1 - Módulos de membrana 

Os módulos de membrana (MO 020TP 2N - 0,2pm e SE 020 TP 2N- l,Opm) 

possuíam basicamente as mesmas características, diferenciando-se <tpenas no diâmetro 

médio dos poros (0,2pm e 1,0 pm). Essas características estão listadas abaixo: 

- Configuração geométrica : Tubular 

- Material : Polipropileno 

-Número de tubos: 3 

-Diâmetro interno dos tubos: 5,5mm 

-Comprimento da membrana: 75 em 

- Área efetiva de filtração: O,OJ6m2 

- Máxima temperatura de operação: 60°C 

Esses módulos podem ser facilmente trocados. pois são encaixados no sistema 

por simples rosqueamento. A FOTOGRAFIA 4.3 e a FIGURA 4.6 mostram 

respecti vamente a foto e o esquema desses módulos. A FOTOGRAFIA ,L4 mostra o 

aspecto interno desses módulos 
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FOTOGRAFIA 4.3 - Foto do módulo ele membrana utilizado no Sistema de 

Microfi ltraçào Tangencial. 
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FIGURA 4.6 - Esquema do módulo de membrana utilizado no Sistema de 

Microfiltração Tangencial. 

FOTOGRAFIA 4.4 - Aspecto interno do módulo de membrana utilizado no Sistema de 

Microfiltração Tangencial. 
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.t.4.2 - Rctrolavagem 

O equipamento de Microfiltraçào Tangencial adquirido da ~vlicrodyn , ~ munido 

de mecanismo de retrolavagem periódica (RLP). pelo qual. durante dctr. rminados 

intervalos de tempo. o filtrado (permeado) é retro-impulsionado (com o uso de ar 

comprimido) por aproximadamente dois segundos através da membrana, sem que por 

isso seja interrompida a alimentação do produto que está sendo tiltrado. A pressão de ar 

comprimido foi ajustada (com o auxílio de uma válvula) para P = 2 bar. h~ i t:rilizado 

compressor de ar Schulz, modelo MSV I O VL/200 - 2 HP - I estágio. 81 O rpm. 

Esse sistema de retrolavagem somente é realizável com membranas sob a forma 

de capilares ou tubos autoportantes (não requerem estruturas de sup01te) os quais podem 

ser submetidos a estresse constante, tanto por dentro quanto por fora. 

Utilizando-se o painel elétrico (" timer" ), pode-se ajustar o intervalo de tempo 

em que se deseja que ocorra essa retrolavagem. Neste trabalho todos ensaios foram 

ajustados para que a retrolavagem ocorresse a cada dois minutos de operação. 

4.4.3 - Limpeza das membranas 

Para que fosse obtido um bom funcionamento do processo. ao término de cada 
I 

filtração foi padronizado para todos ensaios realizados. o segninte método de limpeza: 

- inicialmente, foram circulados no sistema. vinte litros de água quente (pré-aquecidos 

em chapa até 500C) por um período de uma hora; 

- posteriormente, foram circulados no sistema. vinte litros de solução de ácido nítrico a 

3% (pré-aquecida a 50°C) durante trinta minutos; 

- finalmente, foram circulados no sistema, vinte litros de água quente (pré-aquecidos em 

chapa até 500C) por um período de uma hora: 

É importante salientar que antes de ser realizado o primeiro ensaio com os dois 

tipos de membrana (0,2~tm e 1 ,Opm), essas foram submersas por 1 O minutos em solução 
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de á lcool etílico (70%) com o intuito de umidecê-las, uma vez que anteri ormente não 

tinham sido utilizadas e provavelmente estavam secas (recomendações do manual de 

opera~·ào da empresa que forneceu o equipamento). 

Somente líquidos com baixa tensão superficinl (abaixo de 35dyn/cm) podem 

molhar com eficiência essas membranas quando secas. uma vez que são constituídas por 

microporos fe itos de polipropileno hidrofóbico. Desse modo. foi escolhido o álcool 

etíl ico (70%) para desempenhar es ta função. A lém disso, é necessário que a solução 

líquida escolhida para umiclecer as membranas, seja miscíve l com o líquido a ser 

filtrado. 

Convém ressaltar que para se verificar a eficiência do método de limpeza 

adotado. foi medido o fluxo do permeado em ensaio com uma amostra ele efl uente do 

RALEX e água potáveL antes e após ser procedida à limpeza da membrana. A média do 

fluxo elo penneado nos ensaios após a limpeza, nos 90 minutos de operação, foi cerca de 

07 % da média do fluxo anterior (antes da limpeza da membrana) pcmt o ensaio com 

água potável e 92 %com a amost ra do eíluente do RALEX. 

Desse modo. o método de limpeza da membrana, foi considerado eficiente. pois 

foi cnpaz de restabelecer em mais de 90 % o fluxo médio do pennendo, tanto para água 

potáveL como para o efluente do RALEX. 

4.5- Mistnrador 

Para promover a coagulação e a flocu lação do efluente do RALEX, foi adaptado 

ao tanque de alimentação do Sistema de Microfiltração Tangencial , um misturador 

(FOTOGRAFIA 4.5) ligado a um regulador de tensão para controle da energia fornecida 

(rotação do agitador). Para todos ensaios foram escolhidas duas rotações (medida através 

de um rotâmetro digital) diferentes: uma para coagulação e outra para flocu laçào. O 

gradiente médio para mistma rápida foi de 1000 s·1 com tempo médio de mistura de 1 O s; 

para a floculaçc'io. o gradiente médio foi ele 100 s·1 e tempo médio de mistura ele 1 O mim. 
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FOTOGRAFIA 4.5 - i'vlisturador que foi adaptado ao tanque de alimt:ntaçào do Sistema 

de Microtiltraçào Tangcncial, para realização elos processos de coagulação e tloculação. 

4.6 - Outros equipamentos c materiais utilizados nos ensaios 

i\lém do Sistema de lvlicrofiltraçuo Tangencial, outros equipamentos foram 

utilizados durante os ensaios e estão listados a seguir: 

- Turbidímetro. marca HACH, modelo 2 1 OOP; 

- Espectrofotómetro. marca HACH, modelo DR-4000. para leitura ele Fosfato 

Total; 

- Reator para digestão de DQO, marca HACH, capacidade para 25 tubos; 

- Especlrofotômetro. marca HACH, modelo DR-2000. para leitura de DQO; 
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- Autoclave. marca PHOENIX. amplitude de 100 a 143°C e O a 3 kgflcm\ para 

digestão das amostras usadas na determinação de Fosfato Total; 

- Bomba de vácuo. marca THOMAS, modelo 21 07VG20TFEL, para 

fi ltração das amostras usadas na determinação de Sólidos Suspensos; 

- Membrana de fibra de vidro Gf 52/C. 0 4 7 mm. abertura l ,2j..lm, marca 

SCHLEICHER & SCHUELL para filtração elas mnostras usadas na 

determinação de Sólidos Suspensos; 

- Membrana fi ltrante ME 24. 0 47 mm, abertura 0,2~tm, marca 

SCHLEICHER & SCHUELL, para filtração das amostras do etluente do 

RALEX antes e logo após a adição do cloreto férrico: 

- Membra"na fi ltrante ME 24. 0 47 mm, abertura I ,Opm. marca 

SCHLElCHER & SCHUELL, para tiltração das amostras do elluente do 

RALEX antes e logo após a adição do cloreto fé rrico: 

- Cápsulas ele ceràmica com capacidade para 50 e I 00 ml de Yolume de 

amostra. para determinação de Sólidos Totais; 

- Estu fa . marca F ANEivl, modelo 320-SE, para secagem das amostras 

usadas na determinação de Sólidos Suspensos e Sólidos Totais; 

- Mutla. marca FORLABO. para calcinação das nmostras usadas na 

determinação de Sólidos Suspensos e Sólidos Totais; 

- Balança analítica. marca DENVER lNSTlZUMENT. modelo i\A- 160. 

sensibil idade de 0.0001 g; 

-Balança. marca HELMAC I 000, sensibilidade de I OOOg 

- Bureta digital. marca BOECO. modelo DCB5000; 

- Medidor de pH, marca OIUON. modelo 41 O; 

- Kit Colilert, constituído de um saco esteril izado para coleta da amostra, Uil1 

frasco com o inóculo (enzima) e uma cartela na qual será introduzida a 

amostra + inóculo para determinação de Coli fonnes Totais t: Fecais. 

- Incubadora 

- Lâmpada UV ele 365 nm e 6 Watts 
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- Seladora para lacrar as cartelas de Colilert 

- Rotâmetro digital 

- Termômetro 

- Vidrarias diversas 

4. 7 - Cnrnctcriznção do cloreto férrico utilizado nos ensaios. 

A solução de cloreto férrico para todos ensmos realizados no d~;x~Jrrer da 

pesquisa, foi preparada com água destilada. na concentração de I % (I Og/1). O cloreto 

férrico utilizado é do tipo comercial, com as seguintes características (de acordo com o 

fabricante): densidade I ,41 O g/cm3 
; FeCI_1 = 39,02 % e acidez 1.21 %. Todas dosagens 

mencionadas no trabalho dizem respeito ao fcCI3 só lido. 

4.8 - Método 

4.8.1 - Primeira ctnpa 

Nessa fase foram reali zados ensaios de microfiltraçào (utilizando-se a membrana 

de 0,2pm) no equipamento comprado da Microdyn, o qual opera em batelada. 

Inicialmente foram colocados no tanque de alimentação. 36 litros de água potável 

c foi medida a vazão do permeado com auxílio de uma proveta ue 2 litros e um 

cronômetro , sendo essa medida realizada a cada lO minutos. É impot1ante salientar que 

nesse ensaio foi necessária a adição de maior vo lume de água potável que o colocado de 

início (361), uma vez que a vazão do permeado era elevada e abaixava rapidamente o 

nível no tanque de alimentação. Foi medida também a temperatura inicial que estava a 

água potáveL bem como das amostras do permeado, as quais foram coletadas a cada I O 

minutos. 

Depois do primeiro ensaio com a água potável , foram realizadas cinco filtrações 

no equipamento de ivlicrofiltração TangenciaL com amostras coletadas do efluenle do 
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Reator Anaeróbio de Leito Expandido (foram colctados para cada ensmo de 

microfiltraçào. 36 litros desse efluente). 

A primeira filtração rea li zada com o d luente do RALEX. não foi preced ida pelo 

processo de coagulação seguido de tloculaçào (ensaio sem ad ição de cloreto férrico). 

Nas outras quatro filt rações. esse efluente (atluente da microiiltraçào) foi previamente 

submetido a coagu h1çào (Gmr= 1000 s·'; Tr = 10 s) segu ida de floculação (Gmf = lOO s· 

1 
: Tf = I O min ) variando-si:: as dosagcn~ aplicadns de cloreto fé rrico : 20; 40; GO e 100 

mg/1. 

Nesses ensaios. além da medida da vazão do permeado (da mesma forma que fo i 

medida para água potável) , o afluente (etluente do RALEX). as amostras do permeado e 

retentado (concentrado ou lodo), bem como as amostras do efluente do RALEX que 

foram fi ltradas ~m papel de fi ltro 0,2pm (antes e logo após o processo de coagulação 

seguido de floculaçào. visando comparar com os resultados obtidos com a membrana de 

polietil eno do Sistema de .Microfi ltraç8o Tangencial); foram caracterizadas através dos 

seguintes parâmetros ou exame: 

• Para o aflu ente (efluente do RALEX): 

··Temperatura 

- pH 

- A lcalin idadc parcial c total 

-Sólidos Suspensos Tota is 

-Sólidos Suspensos Voláteis 

··Sólidos Suspensos Fixos 

- Sólidos Totais 

-Sólidos Totais Voláteis 

- Sólidos Totais Fixos 

- Turbidez 

- Fosfato Total 
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- DQOt 

- Coliformes Totais 

- Coli fo rmes Fecais 

e Para o permeado (filtrado): 

Para todas amostras de permeado. coletadas a cada lO minutos (PIO, P20, P30. 

P40, PSO, P60, P70. P80, P90): 

-Temperatura 

- Sólidos Tota is 

-Sólidos Totais Voláteis 

- Sólidos Totais Fixos 

- Turbidez 

- Fosfato Total 

- DQOt 

Obs: para primeira amostra coletada elo permeado ( P I 0). !(.,i rea lizado também o 

exame de Coli formes Totais e Fecais. 

Para a última amostra coletada do permeado (P90), aíém das ciladas acima: 

- pH 

- Alcalin idade parcial c mtal 

- Coliformes Totais 

- Coliformes Fecais 
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• Para o rctcntado (concent rado ou lodo- R90): 

- Temperatura 

- pH 

- Alcalinidade parcial e total 

- Sólidos Suspensos Totais 

-Sólidos Suspensos Voláteis 

- Sólidos Suspensos Fixos 

- Sólidos Totais 

-Sólidos Totais Voláteis 

- Sólidos Totais Fixos 

- Turbiclez 

- Fosfato Total 

- DQOt 

e Para as amostras do e tluente elo RALEX. fi ltradas em papel de filtro 0,2prn 

antes e Jogo após o processo de coagulação seguido de floculação: 

- Turbiclez 

- Fosfato Total 

- DQOt 

Todos os parâmetros caracterizados obedeceram à padronização descrita 

no STANDARD METHODS rOR EXA!viiNATION OF WATER ANO 

\V ASTEW A TER ( 1992). 

Para todos ensaios reali zados nesta etapa, assim como na segunda etapa, o 

tempo de operação adotado foi de 90 minutos e as com.liçues operacionais foram 

às mesmas em todos ensaios, variando-se apenas a dosagem de cloreto féni ~;o. 



4.8.2- Segunda etapa 

Nesta etapa foram reali zados ensaios de microfíltraçào. utilizando-se a membrana 

de l ,O~lm. Nessa fase o método foi idênt ico ao da primeira etapa, Jescrito no item 4.8.1. 

A única diferença é que nesta etapa além da DQO bruta. mediu-se também a DQO de 

amostras filtradas do eOuente do RALEX. bem como os Sólidos Suspensos (totais, 

vo lútc.: is e fixos) para as amostras colctadas do permeado. Como dito anteriormente (item 

4.8. 1 ), as condições operacionais foram às mesmas utilizadas na primeira et::r ::t deste 

trabalho. 

4.8 .3 - Terceira etapa 

Na terceira etapa deste trabalho. foram realizados dois ensaios de filtração com 

amostras do cfluente do RA LEX no equi pamento de Micro fi ltraçào Tangencial, um com 

a membrana de 0.2 pm, e outro, com a membrana de 1 ,O pm. Os parâmetros analisados 

para o efluente elo RALEX, permeado c retentado, foram os mesmos da pri meira e 

segunda etapa. 

Nessa terceira c última etapa elo traba lho. os tempos de operação adotados foram 

maiores que os das etapas anteriores e fo i aplicada apenas a dosagem de cloreto férrico 

de 40 mg/l para os dois ensaios ren li zados. r.ssa dosagem fo i escolhida por motivos jú 

referidos anteriormente no item 4.1 deste trabalho. A pressão de operação (ê.P = 0,5 

kgf/cm\ a velocidade tangencial média de fluxo tangencial (3,8 m/s) bem como os 

gradientes médios c tempos médios de mistura para coagulação e floculação, foram os 

mesmos dos ensaios real izados nas etapas anteriores (essas três condições operacionais 

foram idênticas para todos ensaios de micro tiltração realizados neste trabalho). 
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5 - Resultados e discussão 

5.1 - Apresentação 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos nos ensaios de 

filtração de amostras de elluente do Reator Anaeróbio de Leito Expandido no Sistema de 

Micro filtração Tangencial. nas trcs etapas do trabalho (descritas nos itens 4.8. L 4.8.2 e 

4.8.3), através da análise do fluxo do permeado (inclusive para os ensaios com água 

potável); ela qualidade do permeado, através dos parâmetros ou exame realizados, e o 

cálculo das resistências totais das membranas para cada ensaio realizado. Será 

apresentada uma breve discussão sobre os resultados obtidos com as filtrações em papel 

de filtro (0,2 e I ,O pm) das amostras de ef1uente do RJ\LEX. antes e logo após o 

processo de coagulação seguido de floculação. 

Serão apresentadas no final desse capítulo, algumas possibilidades de reuso do 

permeado e retentado da micro fi !tração. 

5.2 Primeira etapa (ensaios de microfiltraçiio com a memiJrana de 0,2 ~un) 

5.2.1 Evolução do fluxo do permeado 

Com o auxílio da TABELA 5.1, obscJTa-se que o flu xo in ici<tl do permeado (nos 

primeiros I O min), no ensaio com água potável, foi de 1845 1 /m~ .h e no fina l do tempo 

ele operação, o fluxo do permeado foi de 1307, I l/m1.h (70.8% elo tluxo inicial). A média 

durante o período foi de 1548.7 l/m2.h, sendo bern superior aos valores calculados da 

média do fluxo do permeado dos ensaios posteriores realizados com as amostras de 

efluente elo RALEX. Verifica-se com a FIGURA 5.1 C]Ue sempre os valores de fluxo do 

permeado no ensaio com água potável, foram superiores aos dos ensaios com amostras 

do RALEX. 
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Isto se deve principalmente ao tipo de suspensão que estava sendo tratada. uma 

vez que as condições operacionais de pressão, velocidade tangencial e intervalo de 

rctrolavagem eram as mesmas para todos ensaios reali zados nessa pesquisa. Como a 

água potável possui baixa concentração de sólidos. comparada com o efluente do 

RALEX. os efeitos de colmataçào da membrana são atenuados (menor valor calculado 

de resistência total da membrana - item 5.1.2), permitindo maiores valores de fluxo do 

permeado. 

Além disso. nesse ensaio com água potável, foi necessária a ad ição de ma10r 

volume (da água potável) que o colocado de inicio (361). uma vez que a vazão do 

permeado era elevada e abaixava rapidamente o nível no tanque de úlimentação, Jesse 

modo a suspensão que estava sendo filtrada recebia o efeito de diluição, enquanto que 

nos ensaios posteriores com as amostras de efluente do RALEX, a suspensão no tanque 

de alimentação ficava sempre cada vez mais concentrada, à medida em que eram 

coletados os volumes de permeado produzidos, não sendo necessário a adição de maior 

esgoto. que o colocado de início (36 1). 

Nos ensaios com as amostras do efiuente do RALEX, observa-se nas 

TABELAS 5.2, 5.3. 5.4, 5.5 e 5.6, que a média dos fluxos do permeado durante o 

período de operação. tendeu a diminuir com o aumento da dosagem de cloreto férrico. 

com exceção para o ensaio com 60 mg/1 ele FeC l~ que teve valor um pouco maior que no 

ensaio com adição de 40 mg/1 de fcCI~ . Para o fluxo no final do período de filtração, 

isto se mostrou mais claramente, pois todos esses valores foram cada vez menores, com 

o aumento da dosagem de cloreto férrico. 

Utilizando-se a FIGURA 5.2 é possível verificar que nos primeiros 40 minutos 

de operação do Sistema de Microfi ltração Tangencial. os valores de fluxo do permeado. 

foram bem maiores para os ensaios sem e com adição de 20 mg/l de FeC13, comp~rado 

aos ensaios com ad ição de 40; 60 e I 00 mg/1 de cloreto fénico. Este fato pode ser 

atribuído nos fenômenos de colmatação da membrana que podem ter ocorrido de forma 

mais rápida e acentuada nesses ensaios em função das maiores dosagens de cloreto 

férrico. 
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É importante salientar. como já dito anteriormente. que para cada dia em que se 

realizava o ensaio de microfiltraçào, era coletada uma amostra do efluente do RALEX, 

portanto se tratavam de amostras diferentes. sendo assim mais difíci l a análise dos 

resultados. No entanto pode-se verificar anali sando-se os resultados desta etapa, que o 

aumento da dosagem de cloreto férrico , foi acompanhada de uma diminuição da 

permeabilidade da membrana (com exceção para o ensaio com 60 mg/1 de FeCl3 que teve 

valor médio de fluxo um pouco maior que no ensaio com adição de 40 mg/1 de FeC13), 

ocasionando maior resistência dessa ao fluxo, o que pode ser verificado pelo~' c{tlculos 

das resistências totais dessa membrana, nos ensaios desta primeira etapa do trabalho 

(item 5.2.2). 

Comparando-se os resultados de SST das amostras de cíluente do RALEX 

utilizadas para os ensaios de micrufiltraçào observadas nas TABELAS 5.8, 5.9, 5. 1 O, 

5. 11 e 5. 12, com as médias de fluxo do permeado, apresentadas nas TABELAS 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 e 5.6. verifi ca-se que nos ensaios realizados nesta primeira etapa do trabalho, 

não houve uma relação direta entre maior concentração de SST (das amostras de efluente 

do RALEX) e diminuição nos valores de fluxo do permeado. Por exemplo, no ensaio 

com adição de 20 mg/1 de cloreto férrico, no qual amostra de etluente do RALEX 

possuía a maior concentração de SST (55 mg/1), ocorreu a segunda maior média 

calculada ele fluxo Je permeado durante a operação. Os ensaios sem adição de cloreto 

férrico e com dosagem de 60 mg/1. que possuíam valores próximos de SST das amostras 

utili zadas ele eflucnte do RALEX (22 c 29 mg/1, respecti vamente). ocorreram valores 

bem diferentes de fluxo do permeado ao longo ela operação. 

Desse modo. foi possíve l constatar que os va lores de fluxo do permeado 

(permeabilidade), se relacionaram mais com o efeito das diferentes dosagens de cloreto 

férri co na mudança das proporções entre o material particulado. dissolvido e em forma 

de colóides contido nas amostras de esgoto, após o processo de coagulação seguido de 

tloculação. 

A bomba utili zada no Sistema de !vlicrofíltração Tangencial era operada com 

vazão média de I m'/h (e não possuía inversor ele frequência), logo o volume de esgoto 
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no tanque de alimentação (inicialmente de 361) estava sendo recirculado no sistema 

inúmeras vezes durante o período de operação, pois o esgoto que não passava pela 

membrana (rctentado) estava sempre retornando através de um tubo de PVC, por t:ima 

do tanque Jc alimentação, sendo possível observar a quebra imediata de todos os tlocos 

maiores formados logo após o processo de tloculação. 

JOHARl ct ai (I 996) afirmam que as condições de turbtdencia do tluxo nos 

sistemas de microfiltração tangcncial são geralmente impróprias para noculação e 

benéficas para a coagulação. Segundo ainda esses pesquisadores, para melhor rormação 

de flocos. é recomendado que a alimentação de retorno seja descarregada em uma 

unidade anterior ao tanque de alimentação, que possibilite uma região de mistura mais 

lenta. ideal para formação de flocos . No equipamento de microfiltraçào tangencial 

utilizado no presente trabalho, a alimentação de retorno, era descarregada diretamente no 

tanque de alimentação, portanto indo contra as recomendações desses pesquisadores. 

Desse modo. foi possíve l observar nos ensaios, grande quantidade ele flocos 

muito pequenos e não de grandes agregados (flocos maiores). O ideal seria que o sistema 

pudesse manter a estabilidade elos floco:; maiores. pois essa maior agregaçno das 

partículas, levariam a maiores fluxos de permeado, aumentando a permeabilidade das 

membranas, pois esses agregados são mais tàc ilmente arrastados pnra fora (no retcmado) 

pela ação ele cisalhamento criada pela velocidade tangencial, combinado com o efeito da 

retrolavagem. como concluído por MALA C!< & ANDERSON ( 1996), YERJ\ ct ai 

( 1997) e outros pesquisadores. 

Acredita-se, portanto que a colmatação ela membrana de 0,2 flm, tenha sido 

ocasionada devido à acumulação de partículas, que não foram devidamente agregadas 

sobre a membrana. Estas estariam fom1ando uma camada ele polarização por 

concentração ou uma camada de gel, principalmente nos ensaios com adição de cloreto 

férr ico nos quais se formava grande quant idade ele flocos, no entanto de tamanho 

pequeno. 

Além desses tàtores, a membrana também pode ter sofrido colmatação devido ao 

bloqueamento elos poros ou adsorção de partículas na superfície externa ou no interior 
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dos poros. A membrana utilizada era de polipropileno hidrofóbico que segundo 

MALACK & ANDERSON ( 1996). permite a adsorçào de muitas substâncias 

encontradas nos esgotos. sobretudo de proteínas. devido principalmente a partículas 

finas, célubs microbianas (formando um biofi lme) ou matéria coloidal residual. Ainda 

segundo JO HARl ( 1996) e colaboradores. as membranas hidrofóbicas são extremamente 

suscetíveis a adsorção de substâncias orgânicas. Segundo esses pesquisadores, os sólidos 

de característica hiclrofóbica, que não têm afinidade com a água. realçam os fenômenos 

de adsorção nessas membranas. 

Como já descrito na revisão bibliográfica deste trabalho. são muitos os 

fenômenos envolvidos na colmatação das membranas, sendo algumas vezes difícil 

atribuir qual deles está contribuindo com maior peso. Caso tivesse sido realizado neste 

trabalho, uma caracterização das partículas (em quantidade c tamanho) presentes nas 

amostras de efluente do RALEX e permeado, o mecanismo de colmatação das 

membranas seria melhor caracteri zado, podendo-se identificar quais crmn as principais 

partículélS co lmatantes. 

Pode-se notar que nessa pnmetra etapa do trabalho, as curvas de fl uxo do 

permeado (ver FJGURA 5.2) não apresentaram a variação típica dos sistemas de 

microfiltraçào tangencial. c:uacterizada por um rápido decréscimo inicial. seguido de um 

longo e gradual declínio, pelo menos durante o tempo de operação adotado de 90 

minutos. sobretudo pnra o ensaio com adição de 40 mg/1 ele clo reto férrico, o qual no 

tempo de 40 minutos, restituía o fluxo elo início da operação. sendo que no final do 

período ele filtração, o valor era cerca de 94,4 % do fluxo inicial (ver TABELA 5.4). 

Acredita-se que isso tenha ocorrido devido ao grande aumento da temperatura 

das suspensões que estavam sendo filtradas (produção de calor devido ao atrito do fluxo 

dentro da membrana e trabalho ele bombeamento), diminuindo a viscosidade do esgoto, 

melhorando as características ele permeabilidade da membrana, combinado com o efeito 

da rctrolavngem (a cada 2 minutos) e velocidade média tangencial alta (3 ,8 rn/s). 

Ut ilizando-se as TABELAS 5.1, 5.2. 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, observa-se que em geral as 
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variações de temperatura (L'lT) durante o período de filtração. foram semelhantes em 

todos ensaios. com uma média geral em torno de 9,5 °C. 

Nos ensaios realizados nesta primeira etapa do trabalho. observa-se nas 

TABELAS 5. 1, 5.2. 5.3. 5.4. 5.5 e 5.6. que os tluxos médios de todos ensaios foram 

superiores a I 00 1/m::.h e que os fluxos no final da operação, foram todos maiores que 50 

llm2.h. Segundo rANE (1996), Ouxos ele permeado acima de 501/m2.h para 

microfi ltração. na maioria das ,·ezes. tornam R tecnologia. viável economicamente. 

TABELA 5.1- Resultados experimentais obtidos no Sistema de Microfi ltração Tangencial com 
membrana de 0,2~tm . em ensaio em batelada com :\gua potável; Velocidade tangencial média 
de 3.8 m/s e ó P = 0.5 kg.f/cm2. . 
Obs: Não fo i adicionado cloreto férrico neste ensaio. 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado (o C) 

(l/m1.h) 

o o o 25,0 
lO 11070 1845,0 27,0 
20 9900 1650,0 28.0 
30 9780 1630,0 29,0 
40 9490 1581,7 30.0 
50 9060 1510,0 31,0 
60 8960 1493,3 32.0 
70 13860 1476,7 32.5 
80 8700 1450,0 33.0 
90 7810 1301,7 33,5 

Total: 83610 Média: 1548.7 
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TABELA 5.2 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de Microfilt ração Tangencial com 
membrana de 0,2Jlm. em ensaio em batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido sem adição de cloreto férrico . Veloc idade tang.encial média de J.S m/s e .6P = 0,5 
kgf/cm2. 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado ("C) 

(11m2
• h) 

o o 24,0 
- ---

10 1860 310,0 25,5 
20 1460 243,3 26,5 
30 1630 271,7 27,5 
40 1430 238,3 29,0 
50 1380 230,0 30,0 
60 1310 218,3 31 ,O 
70 1360 226,7 32 ,0 
80 1320 220,0 33.0 
90 1230 205,0 34,5 

Total: 12980 Média: 240,4 

TABELA 5.3- Resultados experimentais obtidos no Sistema de l'vtic ro filtraçào Tangencial com 
membrana de 0 ,2 ~tm . em ensaio em batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido com adição de 20 mg/1 de cloreto férrico. Grad iente médio de mistura rápida Gmr = 

I 000 s-1 ; tempo médio de mistura rápida Tr = I Os; Gradiente médio de fl oculaçào Gmf = I 00 
s- I ; tempo médio de floculação T f = I O min. Veloc idade tangencial média de 3,8 m/s e ~p = 

0,5 kgfi'cm2. 

Tempo Volume elo f luxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado (oC ) 

(l/m 2.h) 

o o 26,0 
10 1610 268,3 26,0 
20 1390 231,7 28,0 
30 1200 200,0 29.0 
40 11 20 186,7 30,5 
50 1000 166,7 31 ,O 
60 870 145,0 31,5 
70 950 158,3 32,0 
80 900 150,0 33 ,0 
90 790 131,7 34,0 

Total: 9830 Média: 182,0 
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TABELA 5.4- Resultados experimentais obtidos no Sistema de Microfiltraçào Tangencial com 
membrana de 0,2~tm, em ensaio em batelada com o etluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido com adição de 40 mg/1 de cloreto fénico . Gradiente médio de mistura rápida Gmr = 
I 000 s-l : tempo médio de mistura rápida Tr = I Os: Gradiente lllédio de floculaçüo Gmf == I 00 
s- l : t.:mpo médio de tloculaçiio Tf = I O min. Ve locidade tangen<:ial média de 3,8m/s e .3.P = 0.5 
kgti'cm2. 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado (O C) 

(l/m1.h) 

o o 27,0 
lO 730 121,7 28,0 
20 800 133,3 30,0 
30 740 123,3 30,5 
40 730 121,7 31,5 
50 730 121,7 32,5 
60 640 106,7 33,5 
70 700 116,7 34,5 
80 730 121,7 35,5 
90 690 11 5,0 36,0 

Total: 6490 Média: 120, 1 

TABELA 5.5- Resultados experimenta is obtidos no SistenHl de l'vlicrofi ltração Tangencia l com 
membrana de 0,2 ~tm , em ensaio em batelada com o etluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido com ad ição de 60 mg/1 de cloreto férrico. Gradiente médio de mi~tura n'lpida Gmr = 

I 000 s- 1 : tempo médio de mistura rápida Tr = lOs; Gradiente médi o de Ooculação Gmf = I 00 
s- 1 ; tempo médio de tloculaçiio Tf = 10 min. Veloc idade tangencial méd ia de 3,8 m!s e ü P = 

0.5 kgtlcm2. 

Tempo Volume do fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado (O C) 

(llm2.h) 

o o 24,0 
lO 840 140,0 25,0 
20 830 138,3 26,0 
30 880 146,7 27,0 
40 740 123,3 29,0 
50 860 143,3 31 ,O 
60 840 140,0 32,0 
70 820 136,7 33,0 
80 540 90,0 34,0 
90 520 86,7 35,0 

Total : 6870 Média: 127,2 
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TABELA 5.6 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de M ic rofiltraçào Tangencial com 
membrana de 0,2!-! m. em ensaio em batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido com adição de 100 mg/1 de cloreto férrico. Gradiente médio de mistura rápida Gnu 
= I 000 s- 1; tempo médio de mistura r~pida Tr = I Os; Gradiente médio de tloculaçào Gm f= I 00 
s-1 :tempo médio de floculaçào Tf "' I O min. Velocidade tangencial média de 3.8 m/s e ~p = 0.5 
kgti'cm2. 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado (°C) 

(l/m2.h) 

o o 24,0 
lO 880 146,7 26,0 
20 880 146,7 27,0 
30 850 141,7 28,0 
40 840 '140,0 29,0 
50 660 110,0 30,5 
60 490 81.7 31,0 
70 410 68,3 32,0 
80 530 88,3 33,0 
90 350 58,3 34,0 

Total: 5890 Média: I 09,1 
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FIGURA 5.1 - Fluxo do permeado em função do Tempo de filtração em ensaios com 

água potável e efluentes do RALEX com diferentes dosagens de cloreto férrico -

membrana 0,2 p m. 
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FIGURA 5.2- Fluxo do permeado em função do Tempo de ti ltração em ensaios com as 

amostras de efluente do RALEX com difere ntes dosagens de cloreto férrico - membrana 

0,2 ~un. 
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5.2.2 - Cálculo das res istências totais da membrana de 0,2 ~tm nos ensaios 

realizados na primeira etapa. 

Conhecidos: 

- fluxo do permeado para água potável: .T = 1548,7 1/m~.h 

- Fluxo do permeado para amostra do etluentc do RALEX. sem adição de FeCl3 : 

J = 240,37 1.1m1.h 

- Fluxo cio permeado para <Jtnostra do et1uente do RALEX, com ad ição de 20 

mg/1 de feCL: J = 182,04 1/n/.h 

- Fluxo do permeado para amostra do efluente do RALEX. com adição de 40 

mg/1 de FeCI, : J = 120, 19 l/m1.h 

- Fluxo do permeado para amostra do efluente do RALEX, com adição de 60 

mgil ele FeCl_; : J = 127,2 1/m~.h 

- Fluxo do permeado para amostra do e fluente do RALEX, com adiç<'io de I 00 

mg/1 de FeCI_1: J = I 09, I l/m1.h 

- Variação da pressão: ~p = 0.5 kgf/cm1 => 0.5. I O; Pa 

- Viscosidade di nâmica: p = 1 o-3 Pa.s 

Adaptanclo-<;c a equação 3.1 (Capí tulo 3). tem-se: 

Em que: 

R~1 + Rr + R~+ Rc = RT 

R!' -j - Rg + Rc = Rc 
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Considerando: 

Rc = O. quando se filtra água potável, obtém-se o valor de R\1: 

Dessa forma. tem-se que a resistência total da membrana de 0,2 pm quando se 

utilizou amostra do ef1 uente do RAL EX. sem adição de FeCI3 foi igual: 

Para o ensaio em que se utilizou amostra do etluente do RALEX, com adição de 

20 mg/1 de feCl_h a resistência total da membrana foi igual a: 

A resistência total da membrana no ensaio em que se uti lizou amostra do elluente 

do RALEX, com adição de 40 mg/1 de r cCl3, foi igual a: 

Para o ensaio em que se utilizou amostra do elluente do RALEX, com ad ição de 

60 mg/1 de FeC13 , a resistência total da membrana foi igual a: 

A resistência total da membrana no ensaio em que se utilizou amostra do efluente 

do RALEX, com ad ição de I 00 mg/1 de FeCI,, foi igual a: 
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5.3 - Qualidade do permeado 

5.3.1- Remoção de Fosfnto Total (P.PO/) 

Na TABELA 5.7, observa-se que a eficiência média de remoção de P.PO/ das 

amostras de eiluente do RA.LEX, filtradas no Sistema ele Micro li !tração Tangencial 

(membrana - 0,2 ~tm ). foi crescente, com o aumento da dosagem de cloreto férrico. 

Na FIGURA 5.3, verifica-se que a eJiciência de remoção de P.Po~- 3 durante o 

período ele fi ltração. teve valores bem mais baixos no ensaio em que a amostra de 

etluente do RALEX não recebeu a adição de cloreto férri eo (sem o processo de 

coagulação seguido de flocul açào ). Este fato pode ser explicado pe la transformação de 

parte da fração dissolvida e coloidal em fração particulada, a qual seria removida 

eficientemente pela membrana de 0,2 ~m. Dessa forma , as substâncias dissolvidas e uma 

parte em forma de colóides, que contribuem na concentração de P.PO/, acabam por 

atravessar a membrana e aparecem nas amostras coletadas de permeado. 

No ensaio com adição da menor dosagem de cloreto férrico (20 mg/1), já se 

observa grande aumento na eficiência de remoção, comparado com o ensaio sem adição 

de FeC13 . Isto se deve ao fa to da conversão da fração solúvel c coloidal em fração 

paniculada que foi retida pela membrana de 0.2 ~tm . 

Verifica-se na TABELA 5.7 que nos ensaios com adição de 40 c 60 mg/1 de 

cloreto férrico. as eficiências médias de remoção fomm próx imas (89.5 e 92,6 %, 

respectivamente) e para maior dosagem de FeCI3 ( I 00 mg/1). foi de 99 %. 

É importante salientar que os fenômenos de co lmatação da membrana, sobretudo 

nos ensa ios com ad ição de cloreto férrico. contribu iu para aumentar a capacidade de 

retenção da membrana. Segundo MALACK & ANDERSON ( 1996) a deposição ele 

sólidos suspensos sobre a membrana, pode formar uma membrana " dinâmica ou 

secundári a" , que pode separar espécies de tamanho menor que os poros da membrana. 

Os resultados de eficiência ele remoção de P.Po~-3 acompanharam em geral as mesmas 

variações dos cálcu los das resistências da membrana (item 5.2 .2) , com exceção para o 
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ensaio com 60 mg/1 em que ocorreu resistência um pouco menor e efic iência média de 

remoção um pouco maior que no ensaio com adição de 40 mg/1 de FeCl_.. 

Utilizando-se as TABELAS 5.8, 5.9, 5. 1 O, 5.11 e 5. 12, é possível verificar que em 

nenhum dos ensaios. as amostras coletadas do permeado excederam n concentração de 

2.4 mgP/1 ele P.PO/ . Além disso. essas baixas concentrações foram mantidas durante 

todo período de filtraçüo das amostras de efluente do RALEX, como pode ser observado 

na FIGURA 5.4 . 

~ e_. 

"' .. o 
a.. 
n: 
Q) , 
o 

1(11 
(.)> 
o 
E 
Q) ... 
Q) , 
.!ll 
o 
c: 

•Q) 

'õ 
1;: 
w 

100 
90 
80 -
70 
60 
50 
40 
30 -
20 
10 
o -

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Tempo de filtração (min) 

-+-Sem clorelo férrico 

-1:r- 20mg/l 

40mg/l 

~60mg/l 

__._ 1 OOmgJI 

FIGURA 5.3 - Eficiência ele remoção de P.P0 1•
1 em função do Tempo de Iiltraçào em 

ensaios com as amostras de efluente elo RALEX com diferentes dosagens de cloreto 

férrico - membrana 0,2 pm. 



-:::: "14 a.. 
O> .s 12 

'? 
~ 10 o 

a.. 
0: 8 
G> 
'O 
o 

I f\) 
4 (.)\ 

ro .... .... 
2 c: 

G> 
(.) 

c o o 
(.) o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Tempo de filtração (min) 

-+-Sem cloreto 
férrico 

-b-20mg/l 

-13-40mgll 

~6Cmgll 

_._ IOOrr.gll 

79 

FIGURA 5.4 - Concentração de P.PO/ em função do Tempo de filtração em ensaios 

com as amostras de enuente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto férrico -

membrana 0,2 flm . 

5.3.2. Remoção de DQOt 

Utilizando-se a TABELA 5.7, pode-se constatar que nos cnsmos em que as 

amostras de etluente do RALEX foram previamente coaguladas e tloculadas, as 

e ficiênc ias méd ias de remoção de DQOt durante o tempo de operação, foram maiores 

que no ensaio sem ad ição de cloreto férrico. fsto se deve a conversão de parte da fração 

disso lvida e coloidal em fração particulada, a qual pode ser removida com eficiência pela 

membrana de 0.2 pm. 

É importante observar, ainda anali sando a TABELA 5.7. que a dosagem de 20 

mg/1 de f eCl3 já foi suficiente para se atingir uma efi ciência média de remoção, de 92 %. 

As dosagens r.cima desta (40; 60 e I 00 mg/1), não ti veram grandes incrementos na 

eficiência média de remoção. sendo que a dosagem de 60 mg/1 de FeC13, teve va lor 

menor que no ensaio corn 20 mg/1 de cloreto férrico. Portanto, pensando em termos de 
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remoção de DQOt. a dosagem de 20 mg/1 de FeCI3 seria a mais adeq uada. analisando-se 

em conjunto a e fici ência de remoção e economia de coagulante. 

A maior colmataçào da membrana nos ensaios em que as amostras ele eDueme do 

RALEX, foram coaguladas e tloculadas em comparação com o ensaio sem adição de 

cloreto férrico (isto pode ser verificado nos cá lculos das resistências da membrana - item 

5.2.2). também foi responsável pelo aumento da capac idade de retenção da membrana, 

retendo partículas de tamanho menor que o tamanho dos poros d~.l membrana de 0,2 pm, 

o que pode ser verificado pelos valores extremamente baixos de DQOt em a lgumas 

amostras coletadas elo permeado (ver FIGURA 5.6). 

Em geral as eficiências médias de remoção de DQOt. acompanharam as 

vari ações das resistências totais da membrana até a dosagem de 60 mg/1 de c loreto 

férrico , pois para a dosagem acima desta ( l 00 mg/1), a resistência total da membrana era 

a maior e no entanto a eficiência média de remoção foi próxima do ensaio com adição de 

40 mg/1 de FeCI3 (ver item 5.2 .2 e TABELA 5.7). 

Nas TABELAS 5,8, 5,9, 5, 10, 5, 11 e 5, 12 observa-se que a DQOt em nenhuma 

das amostras coletadas de permeado, excedeu a 26 mg/1. 
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FIGURA 5.5 - Eficiência de remoção de DQOt em função do Tempo de filtração em 

ensaios com as amostras de e fluente do RALEX com di ferentes dosagens ele cloreto 

férrico - membrana 0,2 pm. 
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FIGURA 5.6 - DQOt em fu nção elo Tempo de filtração em ensaios com as amost ras de 

dluente elo RALEX com diferentes dosagens ele cloreto férrico - membrana 0,2 pm. 
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5.3.3 Rcmoçüo da Turbidez 

Verifica-se na TABELA 5.7, que as eficiências médias de remoção da Tmbidez 

para todos ensaios foram altas, tendo va lor menor quando não se adicionou cloreto 

férrico no efluente do RALEX. (92,4 %). 

As grandes efic iências ele remoção da Turbidez durante a operação do Sistema de 

l'vfic rofiltraçào Tangencial (fiGURA 5.7), estão relacionadas com a grande capacidade 

de retenção da matéria em suspensão por membranas com tamanho médio de poros ele 

0.2 pm. 

Para Turbidez. as eficiências médias de remoção, em geral não ·acompanharam as 

variações típicas dos cálculos da resistência total da membrana nos diversos ensaios (ver 

TABELA 5. 7 e item 5.2.2), por exemplo, para o ensaio com adição ele 20 mg/1 de cloreto 

férrico no qual foi obtida a maior eficiência média de remoção (98.5 %), ocorreu o 

segundo maior valor calculado de res istência total da membrana. 

Nas TABELAS 5.8, 5.9, 5.1 O, 5. 11. 5. 12 e FIGURA 5.8, verifica-se que a 

turbidez das amostras coletadas do permeado foram extremamente baixas, durante todo 

período de filtração, não excedendo o va lor de 4 uT. 
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FIGURA 5.7- Eficiência de remoção da Turbidez em função do Tempo de filtração em 

ensaios com as amostras de etluente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto 

fénico - membrana 0,2 lliTI· 
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FIGURA 5.8 - Turbielez em função elo Tempo ele filtração em ensaios com as amostras 

de efluente elo RALEX com diferentes dosagens de cloreto terrico - mt:mbrana 0,2 pm. 
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5.3.4 Remoção de Coliformes Totais e Fecais 

As amostras ele etluente do R.ALEX (afluente da micr'ofiltraçào) utili zadas neste 

trabalho apresentaram contagens de 107 NMP/1 Oüml de Coliformes Totais e I 06 

NMP/ 1 Oüml de Coliformcs Fecais. 

Em todas amostras coletadas de permeado em que foram realizados l>S exames 

desses Co! i formes (PIO e P90), eles foram < I NMP/1 OOml, que era o limite de detecção 

elo método. Portanto a remoção foi ele " praticamente" I 00 %, mostrando que a 

membrana de 0,2 ~tm utilizada nesta primeira etapa do traba lho. constituí uma barreim 

extremamente eficaz no controle bacteriológico, possibilitando o reuso elo permeado 

produzido. para fins mais diversificados e refinados. 

A membrana foi uma barreira física que reteve os Colifonnes l> I pm) os quais 

possuem tamanho maior que os poros da membrana, assim como muitas outras bactérias. 

como mostrado na TABELA 5. 13. 

5.3.5 Considerações a respeito dos r esultados obtidos para Sólidos Suspensos c 

Sólidos Totais nas amostras coletadas d os permeados. 

Nesta primeira etapa do trabalho. os Sólidos Suspensos não foram medidos para 

riS amostras coletadas do permeado, visto que o papel ele filtro utilizado no método p:ua 

determinação desses sólidos, tem zona de corte de 1 ,2 pm. sendo bem maior que o 

diâmetro médio dos poros da membrana (0,2 ~tm) , já se prevendo em literatura. uma 

efici ência de remoção de ·'prati camente" 100 % dos Sólidos Suspensos após a 

microliltração com essa membrana. 

Os Sólidos Totais (ST, STV e STF) foram medidos para as amostras do 

permeado. no entanto. convém ressaltar que houve muitos erros nesta medida. sobretudo 

para os vo láteis e fixos. pois era comum muitas vezes a medida de P, (peso da cápsula de 

porcelana após a estufa a 100°C durante 24 horas) ser menor que P~ (peso da cápsula de 

porcelana após a mufla a 550°C durante 2 horas), o que impossibilitava o cálculo final 
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(as amostras de permeado as quats não foram possível aferir essas medidas. estão 

assinaladas nas TA BELAS com a legenda ·'E"). Isto pode ter ocorrido pela baixa 

concentração de sólidos (a matéria em suspensão praticamente tinha sido toda removida 

na microfiltração) nas amostras de permeado, necessilando-se de volumes maiores que 

os 50 ml recolhidos para se colocarem nas cúpsulas. ele modo a tentar minimizar os 

efeitos do erro que esse mé todo já possui. Portanto os resultados obtidos desses sólidos 

para as amostras de permeado. não são confiáveis, e desse modo não será feita uma 

discussão sobre esses resultados. 

5.3.6 Considerações a respeito dos resultados obtidos de Temperatura, pH e 

Akalinidatlc nas amostrns coletadas dos permendos. 

Observando-se as TABELAS 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, a temperatura, teve 

grande aumento durante o período de filtração. com já mencionado anteriom1ente na 

discussão sobre o 11uxo do permeado (item 5.2.1 ), com um t3. T médio de 9,5"C. 

considerando todos ensaios realizados nesta primeira etapa. 

Esse aumento ele temperatura está re lacionado com a geração de calor devido ao 

atrito e trabalho de bombeamento. Tal fato acaba sendo benéfico ao tluxo do permeado, 

no entanto, convém ressaltar que a membrana utilizada suporta temperatura até 60''C. o 

que poderia impossibilitar o uso paw longos períodos de operação, a menos que a 

operação do sistema seja interrompida para diminuição da temperatura da suspensào que 

está sendo tratada, ou através da incorporação no sistema, de uma torre de resfriamento. 

Em geral. o pH das amostras de permeado coletadas no final da operação (P90), 

apresentadas nas TABELAS 5.8, 5.9, 5.1 0, 5.11 , 5. 12, foram maiores que os valores de 

pH das amostras de eí1uente do RALEX (afluente da microfiltração), com exceção para 

o ensaio com I 00 mg/1 de FeCI3, no qual o pH do efluente do RALEX era de 6,8 e a 

amost ra de permeado coletada no tina! da operação, teve pH muito baixo de 3, 17. Isto 

pode ter ocorrido. pois essa grande dosagem de cloreto férr ico ( I 00 mg/1), consumiu 

muita alcalinidade. culminando com uma brusca queda do pH. 
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Com relação a Alcalinidade \·erifica-se. utilizando também as TABELAS 5. 1, 

5.2. 5.3. 5.4, 5.5 e 5.6. que os ensaios nos quais as amostras de etluente do RALEX 

foram coaguladas e tloculadas (20; 40; 60 c j 00 mg/1 ele FeCI;), as medidas de 

Alcalinidade, tanto parcial como a totaL Jiminuíram nas amostras de permeado coletadas 

no final da operação (P90) em re lação as alcalinidades medidas das amostras de efluente 

do RAL EX. Isto ocorre porque o cloreto férrico reage com as moléculas de água para 

fonnar hidróxidos insolúveis. e os íons hidrogênio assim liberados, reagem com a 

alcalinidade, o que pode ser evidenciado com o ensaio sem ad ição de cloreto fénico 

(TABELA 5.8) em que a alcalinidade praticamente não sofreu alteração (sobretudo a 

parcial). 

No ensmo com adição de 100 mg/1 de reC13 • não foi possível medir a 

Alcalinictacle da amostra do permeado (P90), pois o pH dessa amostra era de 3, 14 e o 

método consistia em medir o volume gasto de ácido para baixar o pH até 5,75 e depo is 

até 4,3. Essa alta dosagem de c loreto fé rrico consumiu muita alcal inidade. e a suspensão 

que estava sendo tratada, perdeu sua capacidade tampão. Desse modo, para respeitar o 

padrão de emissão da resolução N° 20 elo CON/\MA, que permite pH entre 5 e 9, será 

necessária a adição ele álcali, para elevar o pl-1. 

5.3.7 Considerações a respeito dos resultados obtidos nas filtrações em papel de 

fil tro (0,2 pm) com as nmostras de cflucnte úo RALEX nntcs c logo após o processo 

de coagulat;ão seguido de flocu lação. 

Inic ialmente filtrava-se em papel de filtro 0.2 ~un a amostra de efluente que era 

utili zada em cada ensaio de pós-tratamento no S istema de Microfiltração Tangencial. 

Esse efluente era introduzido no tanque de alimentação do equipamento de 

Microfiltração Tangencial e logo após o processo de coagulação seguido de floculação, 

retirava-se volume pequeno desse efluente para ser submetido novamente a filtração em 

papel de filtro 0,2 pm. Para essas duas situações (antes e logo após o processo de 

coagulação seguido de floculação) foram medidas a turbidez, DQOt e P.P04•
3

. 
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Com relação a turbidez. observa-se com as TABELAS 5.8, 5.9. 5.10, 5.11 e 5.12 

que todos resultados das filtrações em papel de filtro 0,2 pm com amostras de efluente 

do RALEX. antes (sem coagulante) c após (com coagulante) serem coaguladas e 

tlocuiaclas. tiveram valores superiores as médias de turbidez calculadas (TABELA 5.7) 

para as amostras coletaclas de permeado em todos ensaios realizados no Sistema de 

Microfiltraçào Tangencial com membrana tubular de polipropileno (0,2 ~tm), nesta 

primeira etapa do trabalho. 

É interessante observar que todas amostras de permeado analisa<.Í fi '· . sempre 

tiveram medidas de turbidcz menores que os resulta.dos obtidos em todas filtmções em 

papel de filtro O 2 pm. 

Todos resultados de DQOt nos ensatos com papel de fi ltro 0,2 pm (ver 

TABELAS 5.8, 5.9. 5. 10, 5.11 e 5. 12) foram maiores que as concentrações médias 

(TABELA 5.7) e valores absolutos de DQOt de todas amostras coletadas de permeado, 

ana lisando-se cada ensaio separadamente. 

As concent.rações de P.PO/ nos ensaios com papel de filtro (0,2 pm) em geral, 

também foram maiores que as concentrações médias (TABELA 5. 7) das amostras 

coletadas de permeado. 

Verifica-se nas TABELAS 5.8, 5.9, 5. 10, 5. 11 e 5. 12. que quando se fil!rava a 

amostra de etluente do RALEX já coagulada e floculada, a remoção de Turbidez, de 

DQOt e P.PO/ era bem mais efic iente e isso se deve n transformação da ti·ação 

dissolvida em material particulado, que era retido no papel de filtro. 

Apesar das superfícies filtrantes tanto do papel de fi ltro como da membrana de 

microfiltraçào terem tamanho de poro de 0,2 pm, as eficiências de remoção dos 

parâmetros citados foram bem diferentes. 

No S istema de Microfiltração Tangencial, a primeira amostra de permeado foi 

coletada após I O minutos ele operação e provavelmente a formação da ''membrana 

secundária''(em geral. sempre se formará. mesmo com o efeito combinado da 

rctrolavagem e ve locidade tangencial) sobre a superfície ela membrana tubular de 

polipropileno de 0.2 ~tm , bem como a eventua l obstrução interna elos poros desta, 
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conferiu a esta maior capacidade de retenção comparado com o ensaio em papel de filtro 

(0.2 pm). em que a operação era real izada com papel de fi ltro novo. portanto sem 

alguma pré cteposi<rào de partículas em sua superfície. durando-se no máximo 2 minutos. 

para se obter um volume de filtrado suficiente para as análises laboratoriais realizadas 

(Turbidez. DQOt e P.PO_,--'). 

Desse modo, deveria ter sido coletada uma amostra de permeado nos primeiros 

instantes logo após o início da operação do Sistema de Microfiltração Tangencial. de 

modo a diminuir a influência da deposição interna ou sobre a superfície da membrana de 

microfiltração. que acaba por conferir vantagem na efic iência de remoção dos 

parâmetros. comparado com os ensaios em papel de filtro 0.2 ~tm . 

TAllELA 5.7 - Valores ca lculados das Eticiênc ias médias de Turbidez. P.P04-3 e DQOt bem 
como a média desses parâmetros para as amostras de permeado co letadas ao longo do período 
de tiltração no Sistema de Mic rofiltração Tangenc ial com membrana de 0,2 ~tm , em ensa ios 
com diferentes dosagens de c loreto férrico. 

Dos (FeCl~) Dos (FeCl~) Dos (FeClJ) Dos (FeCI3) Dos (FeCI;) 

o 20 mg/1 40 mg/1 60 mg/1 100 mg/1 
Parâmetros E fi c média E fi c média E fi c média E fi c média E fie média 

média média média média média 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Turbidez (uT) 92,4 1,20 98,5 0,84 96.4 2.0 93.5 1,3 97,5 1,2 
P.P0

4 
__ , (mg/1) 25.7 1,37 68,1 2,80 89,5 I A 92.6 0,6 99,0 0,25 

DQOt (mg/1) 51 14 92 lO 95 7 83 15 94 6 
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TA BELA 5.8 - Resultados experimentais obtidos do filt rado em papel de fil tro de 0.2~tm, Afluente (Etluente do RALEX). Permeados c Retentado no 
Sistema de Microfiltração Tangencial com mcmbrann de 0.2 ~1m . em ensaio em batelada com o eflucntc do Reator Anaeróbio de Leito Expandido sem 
adição de cloreto férrico. Velocidade tangencial média de 3.l-l m/s e .6P = 0 .5 kgllcm 2

• 

Parâmetros 

T (° C) 

PH 

Ale P (mg CaCO/I) 
Ale T (mg CaCO,/!) 

SST (mg/1) 

SSV (mg/1) 

SSF (mg/ i) 

ST (mg./1) 

STV (mg/1) 

STF (mg/1) 

Turb (uT) 
P.Po,·J (mg;r>tt) 
DQO t (mg/1) 

CT (NMP/IOOml) 

CF (NMP/JOOml) 

Legenda: 

P - Permeado 
R - Retentado 

A fluente PIO 
(Efluente 

do 
RA LEX) 

2-tO 25.5 

7.ó -
86 -
99 -
22 -

18 -
4 -

164 94 

58 7 

106 87 

16.0 LO 
1.84 1.36 
70 12 
107 <I 

100 <I 

F- Filtrado em papel de filtro (0.2 ~tm) 
E - Erro 

P20 P30 P40 

26.5 :n.5 29.0 

- - -
- - -

- - -
- - -
- - -
- - -

77 IO I 109 

E 7 2 1 

E 94 87 

LO 1.0 2.0 

1.36 1.26 1.45 
!3 14 12 

- -
. - . 

P50 P60 P70 P80 P90 R90 F. 
0.2 

(!lm) 

30.0 3LO 32.0 33.0 34.5 34.5 -
- - - - 8.3 lU -
- - - - 86 90 -
- - - - 90 IOX -
- - - - - 27 -
- - - - - 23 -
- - - - - -1 -

66 99 107 82 109 - -
E 2 1 36 47 19 - -
E 77 71 35 90 - -

2.0 1.0 LO 1.0 1.0 - 5.0 

1.45 1.36 1.36 1.36 1.36 - - . 
9 12 2 1 14 17 94 -
- - . - <I - -
. . . - < I . . 
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TABELA 5.9- Resultados experimentais ohtidus do filtr~do em papel de filt ro de 0.2~un em amostra de etluente do R.'\L EX antes e logo após <t adiçJo dl: 
coagulante, Afluente (Elluente do RA LEX). Permeados c Retei1tado no Sistema de Microfi ltração Tang~:nc i a l com membrana (.k 0,2 ~un. ~:m e nsa io em 
b:'ltelada com o etluenre do Reator Anaeróbio de Le ito Expandido com adição de 20 mg/1 de cloreto férrico. Gradiente médio de mistura r~pida Gmr = 

I 000 s·1
: tempo m~dio de mistura rápida Tr "" I Os: Gradiente médio de tloculação Gmf = I 00 s·1 

: tempo m~dio de lloculaçJo Tf -= I O m in. V elocidadl.! 
tangencial média de 3.8 m/s c t.P = 0.5 kgf/cm". 

~ -
Parâmetros 

T (0 C) 
PH 

Ale P (mg CaCO/f) 

A I c T (mg CaC0/1) 
SST (mg/1) 

SSV (mg/1) 

SSF (mg/1) 
ST (mg/1) 

STV (mg/1) 
STF (mgll) 

Turb (uT) 

P.P0.1· ·' (mgP/1) 

DQO t (mg/1) 

CT(NMP/IOOml) 

CF(NM P/IOOml) 

Legenda: 
P- Permeado 
R - Retentado 

Afl uente PIO 

(Etluente 
do 

RALEX) 

26.0 26.0 

7 -
105 -
129 -
55 -
45 -
lO -

228 230 

122 104 

106 126 

57.1 0 0.90 

6.3 .., ' 
- ·-' 

114 3 

lO' <I 
IOt> <I 

F- Fi ltrado em papel de filtro (0.2 ~tm) 
E- Erro 
S/ Coa - sem coagulante 
Coa - com coagulantc 

P20 

2&.0 

-
-
-
-
-
-

114 

56 

5S 

\.lA9 

2.0 

25 

-
-

P30 P40 P50 

29.0 30.5 31.0 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

130 147 164 

60 80 94 

70 67 70 

0.60 0.5 7 0.68 

2.0 2.4 1.9 

25 3 5 

- - -
- - . 

P60 P70 P80 P90 R90 F 0.2 F0.2 
(p m) ( ).lln) 
S/ Coa Cõa 

31.5 32.0 33.0 34.0 35.0 - -
- - - 8.02 ?.l\5 - -
- - - 70 88 - -
- - - 88 IO I - -
- - - - 103 - -
- - - - 71 - -
- - - - '? ,_ - -

128 204 144 228 249 - -
36 186 92 E 105 - -
92 19 52 E 144 - -

0.72 0.64 0.90 2.04 92.50 9.10 5.40 

1.8 1.9 1.7 1.9 S. I 5.6 2.2 

3 5 6 15 1·17 36 26 
- - - <I - - -
- - - < I - - -
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TABELA 5. 111- Resultados experimentais obtic..los do fil trado em papel de filtro de 0.2~tm em amostr3 de cfluentc do RALEX an tes c logo após a ad ição 
de coagulante. Afluente (Efluente do RALEXJ. Permeados e Retentado no Sistema de Microfillração Tnngcncial com membrana de 0,2 p m . em ensaio em 
batelada com o etluente do Reator Anaeróbio de Le ito Expanàido com adição de 40 mg/1 de cloreto férrico. Gradiente méd io de m istura rápida Gmr = 

1000 s·1
• tempo médio de mistura rápida Tr = lOs: Gradiente médio de floculação Gmf= 100 s· 1

: te mpo médio de fioculação Tf = 10 min. Velocidade 
<ar.gencia l média de 3,8 m/s e ~p = 0,5 kgficm:. 

Parâmetros 

T {"C) 

pH 
Ale P (mg CaC0/1) 

Ale T (mg CaCO;!!) 
SST (mg/1) 

SSV (mg/1) 

SSF (mg/1) 

ST (mg/1) 

STV (mg/1) 

STF (mg/1) 

Turb (uT) 

P.PO/ (mgP/1) 

DQO t (mg/1) 

CT (NM P/IOOml) 

CF (NMP/JOOml) 

Legenda: 
P -· Permeado 
R - Retentado 

Afluente PIO 

(Eflucnte 
do 

RALEX) 

27.0 28.0 

6.6 -
81 -
99 -
41 -
-10 -
I -

264 230 

160 88 
104 142 

56.2 1.8 

13.3 1.6 
124 7 
!OI <I 
IOó <I 

F- Filtrado em papel de filtro (0.2 ~m) 
S/ Coa- sem coagulante 
Coa - coagulante 

P20 P30 P40 

30.0 30.5 31.5 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

234 124 222 

106 57 90 
128 67 132 

1.8 2.1 1.1 
1.4 1.6 1.4 
17 5 7 

- - -
- - -

P50 P60 P70 P80 P90 R90 F 0,2 F 0.2 
ütm) üun) 
S/ Coa Coa 

32.5 33.5 34.5 35.5 36.0 36.0 - -
- - - - 7.95 7.7 - -
- - - - 59 25 - -
- - - - 69 33 - -
- - - - - 112 - -
- - - - - 69 - -
- - - - - 43 - -

436 128 456 230 150 254 - -
195 5 1 292 104 91 105 - -
241 77 164 126 59 149 - -
1.7 1.7 1.8 2.2 4.0 70.3 14. 1 7.7 

1.6 1.2 1.6 1.4 1.1 15.7 11.0 1.9 

3 lO 3 3 5 142 ~ ? _, _ 29 

- - - - < I - - -
- - - - < I - - -
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TABELA 5.11- Resultados experimentais obtidos do filtrado em pape l de filtro de 0,2J.lm em amostra de efluente do RALEX antes c logo a pós a adição 
de coagulante, Afluente (Efluente do RALEX). Permeados e Retentado no Sistema de Microfiltração Tangencial com membrana de 0,2 p m . em ensaio c1n 
batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito Expandido com adição de 60 mg/1 de cloreto férrico. Grad iente médio de mistura rúpida Gmr =-

1000 s·': tempo médio de mistura rápida T r '"' lOs: Gradiente mt!dio de floculação Gmf = 100 s·' :tempo médio de floculação Tf = lO min . Velocidade 

tangencial média de 3.8 m/s c .6.P = 0.5 kg ti'cm~ . 

Parâmetros 

T (" C) 

pfl 

Ale P (mg CaC0/ 1) 

Ale T (mg CaCO/ !) 

SST (mg/1) 
SSV (mg/1) 

SSF (mg/1) 

ST {rng/1) 

STV (mg/1) 

STF (mg/1) 

Turb (uT) 
P.POJ.; (mgP/1) 

DQO r (mg/1) 

CT(NMP/IOOml) 

CF (NMPIIOOml) 

Legenda: 
P - Permeado 
R Retcntado 

A fluente PIO 

(Efluente 
do 

RALEX) 

24.0 25.0 

6.7 -
72 -
I I6 -
29 -
28 -
I -

404 184 

E E 

E E 

20. 1 0.9 

lU 0.4 

89 lO 
JOI <I 

I Ot' < I 

F - Filtrado em papel de filtro (0.2 pm) 
E - Erro 
S/ Coa- sem coagulante 
Coa - coagu I ante 

P20 

26.0 

-
-
-
-
-
-

-1 16 

E 

E 

1.9 

0 .6 

20 

-
-

P30 P40 

27.0 29.0 

- -
- -
- -
- -
- -
- -

532 31 6 

52 E 

480 E 

1.0 0.5 

0.6 0.6 

22 2 1 

- -
- -

P50 P60 P70 P80 P90 R90 F0.2 F 0.2 
(~ lm) (pm) 

S/ Coa Coa 

31.0 32.0 33.0 34.0 35.0 35.0 - -
- - - - 7.2 7.1 - -
- - - - 22 23 - -
- - - - 2:5 . ., ,_ - -
- - - - - 98 - -
- - - - - 51 - -
- - - - - 47 - -

622 496 530 584 228 soo - -
92 E 74 192 E E - -

53 0 E 456 392 E E - -
1.0 1.3 2.7 0.6 1.8 39.7 10.5 5.5 

0.6 0,7 0 .7 0.8 0.7 I 1.1 7.8 1.2 

5 6 18 21 12 11 0 47 21 

- - - - < I - - -
- - - - < I - - -
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TABELA 5.12 - Resultados experimentais obtidos do filtrado em papel de filtro de 0.2)lm em amostra de dlueme do RALEX ant~:s c logo após a adição 
de coagulantc. Afluente (Etlucnte do RAL F. X). Permeados e Retcntado no Sistema de Microfiltração T~ngcncial com membrana úe 0,2 pm. em ensaio em 
batelada com o efluente do Reator Anaeróbio dt: Lt:ito Expand ido com aà ição de I 00 mg/1 de cloreto férrico. Gradientl.! médio de mis tura rúpiúa Cim r -
1000 s·': tempo médio de mistura rápida Tr ~ lOs: Gradien te médio de floculação Gmf = 100 ::;" 1

: tempo médio de tloculnção Tf = 10 min . Vciocidadl.! 
tangencial média de 3,8 m/s e ôP = 0.5 kgf/cm =. 

Parâmetros 

T ("C) 

pH 

Ale P (mg CaCO/I) 

Ale T (mg CaCO/ I) 
SST (mg/1) 

SSY (mg/1) 

SSF (mg/1) 

ST (mg/1) 

STY (mg/1) 

STF (mg/1) 

Turb (uT) 

P.PO/ (mg~/1) 
DQOt (mg/1) 

CT (NMP/1 OOml) 

CF (NMP/IOOml) 

Legend:1: 

P - Permeado 
R ·- Retentado 

Afluente PIO 

(E fluente 
do 

RALEX) 

24.0 26.0 

6.8 -
67 -
92 -
48 -
37 -
11 -

226 272 

16 1 170 

65 102 
50,!) 2.6 ., ~., 
- ·-' - o.os 
97 5 
10 I <I 
100 <I 

F - Filirado em papel de fil tro (0.2 J.lm) 
E - Erro 
SI Coa- sem coagulante 
Coa - coagul::!me 

P20 P30 P40 P50 

27.0 28.0 29.0 30.5 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

176 190 190 186 

104 10-l 128 88 

72 R6 62 98 

I. O o.s I.S 1.2 
0.02 0.02 O. OI 0.02 

I 3 4 3 

- - - -
- - - -

P60 P70 P80 P90 R90 F 0.2 F0.2 
(~tm ) ütm) 

S/ Co<.1 Coa 

31.0 32.0 33.0 34.0 34.0 - -
- - - 3.17 3.8 - -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 191 - -
- - - - 94 - -
- - - - 97 - -

270 186 266 176 -l72 - -
E 88 188 88 330 - -
E 98 78 88 142 - -

1.0 I ..I I. O o.s I~? ,_ 7.0 5.0 

0.02 0.0 I 0.01 O.UI 3.02 0.01 0.002 

I 26 5 4 175 2 1 i5 

- - - < I - - -
- - - < I - - -
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TA BELA 5.13 - Tamanhos relativos dos contaminantes bacterianos 

I Organismo Comprimento elo corpo Diâmetro 
(pm) (pm) 

r--· 
Clostridium peJ:fi-ingens 4,0-8.0 I ,0-1 ,5 

(_ "lvstridium tetani 4,0-8.0 0.4-0,6 

Escherichia co/i 1,0-3.0 I 0,5 
I 

Klebsie/la pncumoniae 5.0 0.3-0,5 

Pseudomonas aeruginosa 2,0-3,0 0,5-1 ,O 
I 

I Pseudomunas dimiminuto 1.0 0.3 

Salmonela enteritidis 2,0-3,0 0,6-0,7 

Salmonela hirscl~(eldii 1,0-2,5 0,3-0,5 

Salmonela typhimurium I ,0-1 ,5 0,5 

Salmonela typhosa 2,0-3,0 0.6-0,7 

Sctrcina máxima - 4.0-4,5 

.)·erratiamarcescens 0,5-1 ,O 0,5 

Staphyloc:occus aureus - 0,8-1.0 

Streptococcus Iael is - 0,5-l ,O 

Streptococcus pneumoniae - 0,5- 1,25 

.)'treptocuccus PYOKenes - 0,6-1,0 

Fonte: Handbook o f industrial membranes (Keith Scott), 1993 
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5.4 Segunda etapa 

5.4.1 Evolução do fluxo do pcl'mC'ado 

Na TABELA 5. 14. observa-se que o fluxo inicial do permeado (nos primeiros 1 O 

min), no ensaio com água potável, foi de 2480,0 1/m2.h e no final da operação, o fluxo do 

permeado foi de 1750.0 l/m2.h (70,5% do fluxo inicial). A média durante o período foi 

de 233 1,5 l/m2.h, sendo significativamente superior aos valores ca lculados da ilh~dia do 

fluxo do permeado dos ensaios posteriores realizados com as amostras de elluente do 

RALEX. Com a FIGURA 5.9, verificou-se que sempre os valores de fluxo do permeado, 

no ensaio com <!gua potável , foram sensivelmente superiores aos dos ensaios com 

amostras de efluente do RALEX. 

Isto se deve principalmente ao tipo de suspensão que estava sendo tratada, como 

já discutido, no item 5.2. 1, na primeira etapa deste traba lho. Como a água potável possui 

baixa concentração de sólidos (comparada com o efluente elo RALEX), a colmatação da 

membrana é menor. o que pode ser comprovado pelo menor valor ca lcu lado de 

resistência total da membrana (item 5.4.2), permitindo maiores va lores ele fluxo do 

permeado. 

Além disso. como nesse ensaio era necessária a adição Je maior volume de água 

potável que o colocado de início (361), a suspensão que estava sendo fi ltrada recebia o 

efeito de diluição, enquanto que nos ensa ios posteriores com as amostras de efluente do 

RALEX, a suspensão no tanque ele alimentação ficava sempre cada vez mais 

concentrada, na medida em que eram coletados os volumes produzidos de permeado, não 

sendo necessária a adição de mais esgoto, que o colocado de início (36 1). 

Nos ensaios com as amostras de efluente do RALEX. pode-se verificar, nas 

TABELAS 5.1 5, 5. 16, 5. 17, 5. 18 e 5. 19, que nesta segunda etapa do trabalho, a média 

dos fluxos de permeado durante o período de operação, em geral não tendeu a diminuir 

com o aumento das dosagens de cloreto férrico, como o ocorrido na primeira etapa do 

trabalho. Por exemplo, o ensaio com a menor dosagem de FeCI3 (20 mg/1) teve o menor 
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valor calculado da média de fluxo do permeado. em contrapartida. o ensaio com adição 

de 60 mg/1 de cloreto férrico foi o que teve maior valor de média do fluxo do permeado 

durante a operação do Sistema de Microfiltração Tangencial. 

Na fiGURA 5.1 O, verifica-se que no ensaio em que a amostra de et1uente elo 

RALEX não foi coagulada e t1oculada. os valores de fluxo do permeado sempre foram 

maiores que nos outros ensaios. No entanto o decaimento do fluxo (os valores sempre 

diminuíram) se deu de forma bem acentuada. de modo que no final da operação, o valor 

do fluxo do permeado era cerca de 15 % do fluxo inicial. Já nos ensaios com cloreto 

férrico. os fluxos iniciaram com valores bem menores (a colmatação fo i mais rápida, 

devido. provavelmente à rápida formação de camada ele polarização por concentração), 

no entanto, o decaimento não se deu de forma brusca, mantendo maior estabilidade. Por 

exemplo, no ensaio com 40 mg/1 de FeCl3, o fluxo do permeado no final ela operação, era 

cerca de 58 % do fluxo inicial. 

Comparando-se os resultados de SST das amostras de efluente do RALEX 

utilizadas para os ensa ios de microfi ltração (ver TABELAS 5.2 1. 5.22, 5.23, 5.24 e 

5.25), com as médias de fluxo do permeado. apresentadas nas TABELI-\S 5.15, 5.16, 

5. 17, 5.18 e 5.19, verifica-se que nos ensaios realizados nesta segunda etapa do trabalho. 

também não houve uma relação direta entre maior concentração ck SST (das umoslras de 

etluente do RALEX) e diminuição nos valores de fluxo do permeado. Por t:xernplo, no 

ensaio com adição de 40 mg/1 de cloreto l"érrico. no qual amostra de ctluente do RALEX 

possuía a maior concentração de SST (5G mg/1), ocorreu a terce ira maior méd ia 

calculada de fluxo de permeado durante a operação. Os ensaios com adição de 20 e 60 

mg/1 de cloreto férrico, com valores próximos de SST das amostras utilizadas de efluente 

do RALEX (43 e 42 mg/1, respectivamente), apresentaram valores bem diferentes de 

fluxo do permeado ao longo da operação. 

Desse modo, foi possível constatar que os va lores de fluxo do permeado se 

relacionaram mais com o efeito das diferentes dosagens de cloreto férrico na mudança 

das proporções entre os materiais particulados. dissolvidos e em forma de colóides e o 

que essas alterações poderão influenciar nos fenômenos de colmatação cia membrana. 
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Como já referido no item 5.2.1. o Sistema de 1vlicrofiltraçào Tangencial utilizado 

na pesquisa. não era apropriado para o processo de t1oculação, sendo incapaz de manter 

a estabilidade dos flocos limnados, observando-se. clt:sta forma. grande quantidade de 

flocos de tamanho pequeno c homogêneos. que provavelmente tenham se depositado 

sobre a superfície da membrana. formando uma camada de polarização por concentração 

ou uma camada de gel (principalmente nos ensaios com adição de cloreto férrico), que 

acaba por diminuir a permeabilidade da membrana, resultando em uma grande 

diminuição nos valores de fluxo do permeado comparados com as do ensaio <.:om água 

potável e quando o efluente do RALEX não foi previamente coagulado e floculado. 

Outro fator que pode ter contribuído para colmatação da membrana ele . , ,O ~ttn , de forma 

mais intensificada que na membrana de 0,2 pm. foi o bloqueamcnto dos poros ou 

adsorçào de partículas na superfície externa ou no interior dos poros. ELMALEH & 

ABEDEUvfONI ( 1998), em ensaios de microfiltraçào com efluente de reator anaeróbio 

de escala de laboratório. constataram que quando se utilizava a membrana com maior 

tamanho de poro, o entupimento interno dos poros era maior qut: na membrana de 

tamanho de poro menor. Provavelmente, esse tipo de colmataçào. tenha sido muito 

importante nesta segunda etapa do trabalho. 

Nesta segunda etapa com a membrana de I ,O pm, como já referido anteriormente, 

o aumento das dosagens de FeCI3 não foi acompa!lhado de diminuição ele 

permeabilidade da membrana, e, portanto a~redita-se que e se ti ro de colmatação 

ocorrera, mas n5.o com :1 mesma intensidade que na primeira etapa, com a membrana de 

0,2 pm. Nesta segunda etapa, a colmatação por bloqueamento dos poros, também teve 

uma grande contribuição na diminuição da permeabilidade da membrana e, sobretudo no 

aumento de sua capacidade de retenção. 

Como já ocorrido na primei ra etapa, as curvas de fluxo do permeado (ver 

FIGURA 5. 1 O) não apresentaram a variação típica dos sistemas de microfiltração 

tangencial , caracterizada por um rápido decréscimo inicial. seguido de longo e gradual 

declínio; pelo menos durante o tempo de operação adotado de 90 minutos. Tal fato pode 

estar relacionado, da mesma forma que nos ensaios da primeira etapa deste trabalho, ao 
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grande aumento de temperatura (ver TABELAS 5. 14, 5. 15. 516. 5.1 7. 5.18, 5.19) das 

suspensões que estavam sendo filtradas, ocasionando diminuição da viscosidade do 

esgoto ao longo da operaçào. melhorando as características ele permeabilidade da 

membrana. combinado com o cteito da retrolavagem (a cada 2 minutos) e velocidade 

tangencial alta de 3,8 m/s. 

Nos ensaios real izados nesta segunda etapa do trabalho, observa-se nas 

TABELAS 5. 16, 5. 17. 5.18 e :5. 19, q11e os fluxos médios de todos ensaios em que as 

amostras de e fluente do RALEX foram coaguladas e floculadas. foram inferiores a 100 

l/m2.h (ao contrário dos ensaios com a membrana de 0,2 pm, que foram todos superiores 

a 100 1/n/.h). Apenas o ensaio sem adição de cloreto férrico teve média de fluxo de 

permeado alta , no entanto, o decaimento se deu ele forma brusca. e portanto, com relação 

aos valores de fluxo do permeado, nesta segunda etapa do trabalho com a membrana de 

1 ,O ~un , os resultados podem ser considerados insatis fatórios, sobretudo quando 

comparado com os ensaios com a membrana de 0,2 pm na primeira etapa deste trabalho. 

TABELA 5.14 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de Microfíltração Tangencial 
com membrana de 1 ,O pm, em ensaio em batelada com :lgun potável. Velocidade tangencial 
média de 3,8 de m/s e óP = 0,5 kgf/cm2. 
Obs: Não foi ad icionado cloreto férrico neste ensa io. 

Tempo Volume elo Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado ("C) 

(1/m2.h) 

o o 25,0 
10 14880 2480,0 26,0 
20 15920 2653,3 27,0 
30 17020 2836,7 29,0 
40 15800 2633,3 30,0 
50 15000 2500,0 31 ,O 
60 13540 2256,7 32 ,0 
70 12000 2000,0 33,0 
80 11 240 1873,3 34,0 
90 10500 1750,0 34,5 

Total : 125900 Média: 233 1,5 
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TABELA 5.15 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de Microtiltraçào Tangencial 
com membrana de 1,0 ~tm , em ensaio em batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de 
Leito Expandido sem adição de cloreto férrico . Veloc idade tangencial média de 3,8 m/s e tiP = 
0.5 kgf/cm2. 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado (°C) 

(J/m1.h) 

o o 26,0 
10 6740 11 23,3 27,0 
20 6100 1016,7 28,0 
30 3820 636,7 29,0 
40 3780 630,0 30,0 
50 3140 523,3 31 ,O 
óO 2300 383,3 32,0 
70 1490 248,3 33,0 
80 1480 246,7 34,0 
90 1030 171 ,7 35,0 

Total: 29880 Média: 553.3 

T ABELA 5.16 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de Microfi ltraçào Tangencial 
com membrana de 1:0 f.lnl. em ensaio em batelada com o e tluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido com adição de 20 mg/1 de cloreto fénico. Grad iente médio de mish1ra rápida Gmr = 
I 000 s- 1; tempo médio de mistura rápida Tr = I Os; Gradiente médio de floculação Gmf = I 00 s
I ; tempo médio de fl oculaçi\o Tf = lO min . Velocidade tangencialmédia de 3,8 m/s c t.P = 0.5 
kgf/cm2. 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado COC) 

( 1/m~.h) 

o o 26,0 
lO 420 70,0 27,0 
20 260 43,3 28,0 
30 230 38,3 29,0 
40 215 35,8 30,0 
50 '190 31 ,7 32,0 
60 180 30,0 33,0 
70 220 36,7 34,0 
80 230 38,3 35,0 
90 210 35,0 36,0 

Total: 2155 Média: 39,9 
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TABELA 5.17 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de Microtiltraçào Tangencial 
com membrana de 1,0 )lrH, em ensaio em batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido com adição de 40 mg/1 de cloreto férrico. Gradiente méd io de mistura rápida Gnu = 
1000 s- 1; tempo médio de mistura rápida Tr = lOs: Gradiente méd io de floculação Gmf = 100 s
I: tempo méd io de floculaçào Tf= 10 min . V~:: l ocidade tangcncialmédia de 3,8 m/s e ,~p = 0.5 
kgf/cm2. 

Tempo Volume elo Fluxo do Temperatura 
(min) Petmeado (ml) permeado (°C) 

(l/m2.h) 

o o 24,0 
lO 670 111,7 25,0 
20 520 86,7 26,0 
30 430 71,7 28,0 
40 470 78,3 29,0 
50 550 91,7 30,0 
60 450 75,0 31,0 
70 430 71,7 32,0 
80 430 71,7 32,0 
90 390 65,0 33,0 

Total: 4340 rvlédia: 80,4 
TABELA 5.18 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de Microfi ltração Tangencial 
com membrana de 1,0 ~tm , em ensaio em batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expandido com adição de 60 mg/1 de cloreto fél'l'ico. Gradiente médio de mistura rápida Gmr = 
I 000 s- 1; tempo médio ele mistura rápida Tr = I Os; Gradiente médio de flocul ação Grnf = I 00 s
I: tempo médio de fl o<:ulação Tf = lO min. Velocidade tangencialmédia de 3,8 m/s e nP = 0.5 
kgf/cm2. 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado (\)C) 

(l /m2.h) 

o o 24,0 
lO 1580 263,3 25,0 
20 770 128,3 27,0 
30 580 96,7 28,5 
40 520 86,7 30,0 
50 460 76,7 31,0 
60 410 68,3 32 ,0 
70 430 71,7 33,0 
80 300 50,0 34 ,0 
90 300 50,0 35,0 

Total: 5350 Média: 99,1 



IOI 

TABELA 5.19 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de J'vlicrofiltração Tangencial 
com membrana de 1,0 ~tm , em ensaio em batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito 
Expa ndido com adição de 100 mg/1 de cloreto fénico. Gradiente médio de mistura rápida Gnu 
= I 000 s- 1: tempo méd io de mistura rápida Tr = I Os: Gradiente médio de tloculaçào Gmf = 100 
s- 1: tempo médio de tloculação Tf = I O min. Ve loc idade tangencial média de 3,8 m/s e ~p = 0.5 
kgf/cm2. 

Tempo Volume do 

I 
fluxo do Temperatura 

(min) Permeado (ml) permeado CC) 
(l/m1.h) 

o o 23,0 
lO 730 121,7 24,5 
20 480 80,0 26,0 
30 300 50,0 27,0 
40 350 58,3 27,5 
50 340 56,7 28.5 
60 320 53 ,3 29,0 
70 310 51,7 30,0 
80 380 63,3 31 ,0 
90 240 40,0 32,0 

Total: 3450 Média: 64,0 
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FIGURA 5.9 - Fluxo do permeado em fu nção do Tempo de filtração em ensaios com 

água potável e efluentes do RALEX com diferentes dosagens de cloreto férrico

membrana 1 ,O 11m. 
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FIGURA 5.10 - Fluxo do permeado em função do Tempo de filtração em ensaios (;Om 

as amostras de efluente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto férrico -

membrana l ,O ~un. 

5.4.2 Cálculo das resistências tota is da membrana de 1,0 ll lll nos ensaios rt'a lizados 

nesta segunda etapa do trabalho 

Conhecidos: 

- Fluxo do permeado para água potável: J = 233 1,5 l/m2.h 

-Fluxo do permeado para amostra do efluente do RALEX, sem ad ição de FeCI3 : 

J = 553 ,3 l/m2.h 

- Fluxo do permeado para amostra do efluente do RALEX. com adição de 20 

mg/1 ele FeCI3: J = 39,9 l/m2.h 

- Fluxo elo permeado para amostra do efluente do RALEX, com adição de 40 

mg/1 de FeCI3: 1 = 80,37 l /m1.h 
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- Fluxo do permeado para amostra do etluente do RALEX. com adição de 60 

mg/1 de FeCI3: J = 99,1 llm1.h 

·· Fluxo do permeado para amostra do e fluente do RALEX. com adição de I 00 

mg/1 de FeCI,: J = 63.9 l/m1.h 

- V ariaçào da pressão: D.P = 0,5 kgf/cm2 => 0.5.1 05 Pa 

- Viscosidade dinâmica: ~t= I o·-~ Pa.s 

Adaptantlo-se a equação 3. 1 (Capítulo 3), tem-se: 

Em que: 

R~1 + Rr + R~,+ R~ = RT 

Rp + R. + R, = Rc 

Considerando: 

Rc: -== O. quando se tí ltra água potável. obtém-se o valor ele R ~1 : 

R~, = 0.77.1011 m·' 

Dessa torma. tem-se que a resistência total ela membrana ele 1 ,O pm quando se 

utili zou amostra do efluente do RALEX, sem adição de FeCI-' foi igual : 

Pam o ens~lio em que se utilizou amostra do efluente do RALEX, com adição de 

20 mg/1 de FeCl3, a resistência total da membrana foi igual a: 
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RT = 4,51.10 12 m·' 

A resistência total da membrana no ensaio em que se utilizou amostra do etluente 

do RALEX. com adição de 40 mg/1 de l'eC13, foi igual a: 

Para o ensaio em que se utilizou amostra elo etluente do RALEX, com adição ele 

60 mg/1 de FeCl), a resistência total da membrana fo i igual a: 

A resistência total da membrana no ensa io em que se utilizou amostra do etluente 

do RALEX, com adição de I 00 mg/1 de FeCI3 , foi igual a: 

5.5 - Qualidade do permeado 

5.5.1 - Remoção de P.PO/ 

Com o auxí lio da TABELA 5.20, ve rifica-se que a eficiência média ele remoção 

de P.PO/ das amostras ele etluente do RJ\LEX. tiltradas no Sistema de Microfiltraçào 

Tangencial (membrana: 1,0 pm), em geral foi crescente, com o aumento da dosagem de 

cloreto férrico, com exceção para ensaio com 100 mg/1 de FeCl.l em que ocorreu 

eficiência média de remoção (96,7 %), um pouco menor que no ensaio com ad ição de 60 

mg/1 de cloreto férrico (97,9 %). 

Na FIGURA 5. 11 , verifica-se que a eficiência de remoção de P.P0_,-3 durante o 

período de filtração, teve va lores muito mais baixos no ensaio em que a amostra de 
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etluente do RALEX não recebeu a adição de cloreto férrico (eficiência média de 

remoção de apenas 3.8 %). 

Este tato pode ser explicado pela não conversão de parte da fração dissolvida e 

coloidal em fração particulada. a qual seria em grande parte removida pela membrana de 

1.0 ~tm. Dessa forma. as substâncias dissolvidas c uma parte em forma de colóides, que 

são os principais contribuintes na Concentração de P.PO/ , atravessam livremente pela 

membrana e aparecem nas amostras coletadas de permeado. Além disso, como o valor 

da resistência total da membrana (item 5.4.2) nesse ensaio fo i bem menor, ou seja, a 

resi stência dessa ao fluxo foi bem menor, a colmatação se deu de forma mais atenuada. 

possibilitando maiores valores de fluxo do permeado. no entanto. diminuindo a 

capacidade de retenção da membrana. 

Com adição da menor dosagem de cloreto fénico (20 mg/1), já se observa grande 

aumento na eficiência de remoção, comparado com o ensaio sem adição ele FeCI3. Isto se 

eleve ao fato ela con\'ersào ela fração solúvel e coloida l em rrayào particulacla que é mais 

íàcilmente removida. bem como o efeito da formação ele uma membrana secundária 

(dinâmica) e o entupimento interno elos poros da membrana primária (membrana 

propriamente dita), aumentando-se a capacidade de retenção. 

Pode-se notar com a TABELA 5.20, que nos ensaios com adição de 40; GO e I 00 

mg/1 de cloreto férrico, as eficiências médias de remoção foram maiores que 90 %, 

caracterizando resultados satisfatórios. sendo que as concentrações médias de P.PO/ 

das amostras de permeado, nesses três ensaios, foram menores que 0.25 mgP/!. 

Os resultados de efic iência de remoção de P.Po~·3, corroborou com os va lores das 

resistências da membrana (item 5.4.2) mais claramente, para o ensaio sem adição de 

cloreto férrico, que apresentou a menor resistência total da membrana e menor eficiência 

média de remoção de P.Po~·3 . Já para os outros ensaios, esta relação não se deu de forma 

direta, como por exemplo, nos ensaios com 40 e 100 mg/1 de FeCil em que ocorreram 

resistências maiores que no ensaio çom 60 mg/1 de FcCl.,, porém as eficiências médias de 

remoção foram menores que nesse ultimo. Da mesma forma, o ensaio com adição ele 20 

mg/1 de FeCI3 apesar do maior valor calculado de resistência total. ocorreu a segunda 
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menor eticiência média de remoção (74,8 %). maior apenas que no ensaio sem adição de 

cloreto férrico. 

Na FIGUfZA 5.1 2 verifica-se que a Concentração de P.Po,·.1 do etluente do 

R.ALEX, praticamente não sofreu alterações após a filtração pela membrana I ,O pm no 

ensaio sem adição de cloreto férrico, mostrando ser indispensável a utilização de algum 

processo que s~ja capaz de transformar a matéria dissolvida e coloida l em particulada ou 

que induza a formação de uma membrana secundária ou dinâmica. que possa aumentar a 

capacidade de retenção da membrana primária, para se consiga obter uma boa eficiência 

de remoção de P.PO/. Na TABELA 5.20. verifica-se que as concentrações médias de 

P.PO/ das amostras coletadas de permeado, nos ensaios com ad ição de cloreto férrico. 

não excederam o va lor de 2,26 mgP/l. 
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FIGURA 5. 11 - Eficiência de remoção de P.PO/ em função do Tempo de filtração em 

ensaios com as amostras de e fluente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto 

férrico- membrana 1,0 pm. 
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FIGURA 5.12 - Concentração de P.P04•
3 em função do Tempo de fi ltração em ensaios 

com as amostras de efluente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto férr ico -

membrana 1,0 pm. 

5.5.2 Remoção de DQOt 

Utilizando-se a TABELA 5.20, pode-se constatar que nos ensmos em que as 

amostras de efluentc elo RALEX foram previamente coaguladas e floc.u ladas, as 

efic iências médias de remoção ele DQOt, durante o tempo de operação, foram maiores 

que no ensaio sem adição de cloreto férrico. Isto se deve a conversão de parte da fração 

dissolvida e co loida l em fração particuiada. a qual pode ser removida com mais 

eficiência pela membrana de I ,O ~tm. 

Ainda anali sando-se a TABELA 5.20, observa-se que a dosagem de 20 mg/1 de 

feCI 3 já foi suficiente para dobrar a eficiencia média de remoção, em comparação com o 

ensaio sem adição de cloreto férrico. As dosagens de 40; 60 e I 00 mg/1, tiveram 

praticamente a mesma efi ciência média de remoção. Portanto, em termos de remoção de 
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DQOt. a dosagem de 40 mg/1 de FeCl_. seria a mais adequada. analisando-se em conjunto 

a eficiência ele remoção e economia ele coagulante. 

A maior colmataçào da membrana nos ensaios em que as amostras ele etluente do 

RALEX, foram coaguladas e tloculadas em comparação com o ensaio sem adição de 

cloreto férrico (isto pode ser verificado nos cálculos das resistências da membrana - item 

5.4.2), também foi responsável pelo aumento da capaciclaele ele retenção da membrana. 

relendo pm1ículas de tamanl10 menor que o tamanho dos poros da membrana de I ,O ,um. 

o pode ser verificado pelos maiores valores de eficiência de remoção ele DQOt ao longo 

da operação (ver FIGURA 5. 13). 

Veriftcando-se as TABELAS 5.2 1, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 e FIGURA 5. i 4. 

observa-se que a DQOt das amostras ele permeado no ensaio sem adição de cloreto 

férrico foram altas e nenhum dos outros ensaios teve valor menor que 15 mg/1. 

A remoção de DQOt nesta segunda etapa elo trabalho com a membrana de 1 ,O 

pm, pode ser considerada moderada, pois mesmo com os processos an teriores de 

coagulação e tloculaçào, não atingiu eficiência média maior que 77 %. 
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FIGURA 5.13 - Eficiência de remoção de DQOt em função do Tempo de filtração em 

ensaios com as amostras de efluente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto 

férrico - membrana 1,0 ~tm. 
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FIGURA 5.14 - DQOt em função do Tempo de filtração em ensaios com as amostras de 

efluente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto férrico- membrana 1,0 jlnt. 



11 0 

5.5.3 - Remoção da Turbidez 

Com a TABELA 5.20, verifica-se que as eficiências médias de remoção de 

Turbidez tenderam a ser maior com o aumento elas dosagens de cloreto férrico, com 

exceção para o ensaio com ad ição de 60 mg/1 de FeCI3, em que ocorreu média de 

remoção menor que nos ensaios com 20. 40 e l 00 mg/1, os quai s apresentaram valores 

muito próximos de e fi ciencia média de remoção. 

A dosagem de 20 mg/1 de cloreto férrico, já foi suficiente para se obter eficiência 

média de remoção da Turbidez de aproximadamente 90 %, sendo que as dosagens acima 

desta, não apresentaram grandes incrementos na eficiência de remoção, tendo 

comportamento semelhante. como podemos observar na FIGURA 5. 15. 

Para Turbidez. as eficiências médias de remoção, em geral corroboraram com os 

cálcu los ela resistência total da membrana nos diversos ensaios (ver TABELA 5.20 e 

item 5.4.2), ou seja. quanto menor a resistência, menor a efic iência de remoção, por ter 

aumentado muito pouco a capacidade de retenção da membrana. Essa relação só não foi 

direta para o ensaio com adição de 20 mg/1 de cloreto férrico, que apresentou o maior 

valor de resistência total calculado da membrana, e, no entanto. não alcançou a maior 

e fi ciencia média ele remoção. Convém ressalvar, entretanto. que a maior resistência da 

membrana nesse ensaio (20 mg/1), teve grande iniluência na efi ciência de remoção de 

Turbidez. po is a dosagem de apenas de 20 mg/1. teve e fi ciências de remoção de Turbidez 

ao longo da operação, próximas aos ensaios com as dosagens maiores e inclusive sendo 

mais eficiente que o ensaio com 60 mg/1 de cloreto fénico (ver FIGURA 5. 15). 

Nas TABELAS 5.2 1. 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 e FIGURA 5. 16. é possível observar 

que a Turbidez elas amostras coletaclas do permeado foram altas (o menor valor foi ele 

12,7 uT) no ensaio sem adição de cloreto férrico, j á nos ensaios em que o efluente elo 

RALEX era previamente submetido ao processo ele coagulação seguido de f1ocu lação, 

esses va lores foram baixos (o maior valor fo i de 12 uT). 
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FIGURA 5.15 - Eficiência de remoção de Turbidez em função do Tempo de filtração 

em ensaios com as amostras de etluente do RALEX com di ferentes dosagens de cloreto 

fénico - membrana 1 ,O pm. 
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FIGURA 5.16 - Turbidez em função do Tempo de filtração em ensaios com as amostras 

de e tluente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto férrico- membrana 1,0 ~UH . 

5.5.4 - Remoção de Sólidos Suspensos Totais 

Utilizando-se ela TABELA 5.20, verifica-se que as efic iências médias de remoção 

de SST em geral foram altas. e mesmo no ensaio sem auição de cloreto férrico. a 

membrana já foi capaz de remover 76 % de SST. No ensaio com dosagem de 20 mg/1 ue 

cloreto férrico. a e fic iência média uc remoção de SST foi de 9 1 %, muito próxima do 

alcançado com 40 mg/1 de f-eC I3 (89 %). Nos ensaios com as maiores dosagens (60 e 100 

mg/1) as eficiências de remoção foram praticamente as mesmas (95 e 94 %). 

Já é conhecida na literatura, a grande capacidade remoção elos sólidos suspensos 

por membranas de microfi ltração. Na FfGURA 5. 17 verifica-se que essas gra ndes 

eficiências de remoção ele SST são mantidas durante todo período ele operação. 

Sabe-se que para determinação elos Sólidos Suspensos em laboratório, as 

amostras são rotineiramente filtradas em papel de filtro de 1,2 f-!111 . A membrana de 

microfiltração utilizada nesta segunda etapa elo trabalho tinha tamanho médio dos poros 

em torno de l ,O ~Lm. Portanto era esperado que a eficiência de remoção desses sólidos 
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fosse alta. Como a membrana de microfiltração possuía também alguns poros com 

tamanho maior que 1.2 ~tm (pois apenas o tamanho médio dos poros da membrana era de 

l ,O ~un), algumas partículas em suspcm:ào provavelmente atravessaram a membrana, 

aparecendo nas amostras coletadns do permeado. Nota-se que nos ensaios com adição de 

cloreto férrico. a remoção ele SST foi mais eficiente. devido provavelmente a um maior 

acúmulo de partículas sobre a superfície da membrana, formando uma membrana 

secundária que acaba por aumentar n capacidade de retenção da membrana primária 

(membrana propriamente dita). 

Analisando-se as TABELAS 5.:2! , 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 e FIGURA 5.18, nota-se 

que as amostras coletadas de permeado tiveram baixas ConcentraçÕes de SST. com 

todos valores menores que I O mg/1 de SST. 
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FIGURA 5.17 - Eficiência de remoção de Sólidos Suspensos Totais em função do 

Tempo de filtração em ensaios ~.:om as amostras de efluente do RALEX com diferentes 

dosagens de cloreto férrico - membrana 1 ,O 11m. 
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FIGURA 5.18- Sólidos Suspensos Totais em função do Tempo de filtração em ensaios 

com as amostras de efluente do RALEX com diferentes dosagens de cloreto férrico -

membrana 1,0 pm. 

5.5.5 - Remoção de Coliformcs Totais c Fecais 

As amostras de etluente elo RALEX (afluente da microfihra~ào) utilizadas neste 

trabalho possuíam contagem de I 07 NMP/1 OOml de Coliformes Totais e I 06 NMP/1 OOml 

de Coliformes Fecais. 

Em todas amostras coletadas de permeado em que foram realizados os exames 

desses Coliformes (PIO e P90), a quantidade deles era de 103 NMP/1 OOml. Portanto a 

remoção foi de 99,99 %, mostrando que a membrana de 1,0 f1111 , utilizada nesta segunda 

etapa do trabalho, constituí barreira eficaz na remoção dos Coliformes f-ecais e Totais, 

no entanto o reuso do permeado terá limitações, pois ainda possui I 0 3 NMP/1 OOml 

desses organismos. 
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5.5.6 - Considerações a respeito dos resultados obtidos de Sólidos Totais nas 

amostras coletadas dos permeados. 

Os Sólidos Totais (ST, STV e STF) foram medidos para as aroostras do 

permeado. no entanto, convém ressaltar que houve muitos erros nesta medida, sobretudo 

para os voláteis e fixos , da mesma forma que o ocorrido na primeira etapa deste trabalho, 

pelos motivos já discutidos no item 5.3.5. Portanto os resultados obtidos desses sól idos 

para as amostras de permeado nesta segunda etapa do trabal ho, também ~ lào são 

confi áveis e portanto não serão discutidos. 

5.5.7 - Considerações a respeito dos resultados obtidos de Temperatura, pH c 

Alcalinidade nas amostras coletadas dos permeados. 

A Temperatura, como se pode observar nas TABELAS 5.14, 5.1 5. 5 .1 6, 5.1 7, 

5. 18 e 5.19, teve um grande aumento durante o período de filtração. com um L'.T médio 

de 9.5°C, considerando todos ensaios realizados nesta segunda etapa . 

Esse aumento de temperatura é benéfico ao tluxo do permeado, no entanto, 

convém ressaltar que a membrana utilizada suporta temperatura até 60"C, o que poderia 

imposs ibilitar o uso para longos períodos de operação, a menos que a operação do 

sistema seja interrompida para diminu ição da temperatura ela suspensão que 'está sendo 

tratada, ou através ela incorporação no sistema, ele uma torre de restriamento, como já 

mencionado na primeira etapa deste trabalho. 

Em geral, os valores de pH das amost ras de permeado coletadas no final da 

operação (P90), apresentadas nas TABELAS 5.2 1, 5.22, 5.23, 5.24, 5.25 foram maiores 

que os valores de pH das amostras de etluente do RALEX (at1uente da microfiltração), 

com exceção para o ensaio com 40 mg/1 de FeCl3, que o pH do permeado foi um pouco 

menor, e para o ensaio com I 00 mg/1 de FeCl3 no qual o etluente do RALEX o pH era de 

6,8 e a amostra de permeado coletada no fina l da operação, o pH foi muito baixo, de 
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2,88. Isto pode ter ocorrido. pois essa grande dosagem de cloreto férrico ( I 00 mg/1), 

consumiu muita alcalinidade, culminando com uma brusca queda do pH. 

Com relaçüo a Alca linidade. pode-se verificar, consultando-se também. as 

TABELAS 5.2 1. 5.22. 5.23, 5.24, 5.25, que nos ensaios, os quais as amostras de e f1uente 

do RALEX foram coaguladas e f1oculadas (20; 40; 60 e 100 mg/1 de FeCI3), as medidas 

de Alcalinidade, tanto Parcial como a Tota l, diminuíram nas amostras de permeado 

colctadas no final da operação (P90). em relação as alcalinidades medidas das amostras 

de etluente do RALEX. Isto ocorre porque o cloreto férrico " reage" com as moléculas 

de água para íormar hidróxidos e complexos insolúveis. e os íons hidrogênio, assim 

liberados. reagem com a alcali nidade. o que pode ser ev idenciado com o ensaio sem 

adição de cloreto férrico (TABELA 5.2 1) em que a Alcalinidade tanto a Parcial como a 

TotaL praticamente não sofreu alteração. 

No ensaio com adição de I 00 mg/1 de FeCI3, não foi possível medir a 

Alcalinidade da amostra do permeado (P90), pois o pH dessa amostra era de 2,88 e o 

método consistia em medi r o vol ume gasto de ácido para baixar o pH até 5.75 e depois 

até 4.30. Essa alta dosagem de cloreto férrico consumiu muita alca linidade. e a 

suspensão que estava sendo tratada. perdeu sua capacidade tampão. Desse modo para se 

respeitar o padrão de emissão ela resolução N° 20 de 1986 do CONAMA (não permite 

pl-1< 5) será necessária a adição de álcali para subir o pH, o que pode tornar essa 

dosagem llào interessante, pélra fins práticos. 

5.5.8 - Considerações a respeito dos resultados obtidos nas fil trações em papel de 

filtro (l,Opm) com as amostras de etluente do RALEX antes e logo após o processo 

de coagula\·âo seguido de floculação. 

Inicialmente fi ltrava-se em papel de fi ltro l ,O pm a amostra de e f1uente que era 

utilizada em cada ensaio de pós-tratamento no Sistema de Microfi ltração Tangencial, 

nesta segunda etapa do trabalho. Esse e f1uente era introduzido no tanque de alimentação 

do equipamento de Microfiltração Tangencial e logo após o processo de coagulação 
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seguido de floculaçào. era novamente filtrado em papel de filtro 1.0 pm. Para essas duas 

situações (antes e logo após o processo de coagulação seguido de floculação) foram 

medidas a Turbidez, DQOt e P.PO/). 

Com relação a Turbidez, observa-se nas TABELAS 5.21. ."i.22, 5.23, 5.24 e 5.25 

que todos resultados das filtrações em papel de filtro I ,O pm com amostras de efluente 

do RALEX. antes (sem coagulante) e após (com coagulank) serem coaguladas e 

floculadas, tiveram valores superiores as médias de Turbidez calculadas (TABELA 5.20) 

para as amostras coletadas de permeado para todos ensaios realizados no Sistema de 

Microfiltração Tangenc ial com membrana 111bular de !Jolipropileno ( l ,O ~tm), nesta 

segunda etapa do trabalho. 

Nem sempre as amostras de permeado analisadas. apresentaram Turbiclez menor 

que os valores obtidos nas filtrações em papel ele filtro I ,O ~tm: como por exemplo no 

ensaio sem adição de cloreto fénico (ver TABELA 5.2 1 ). Já nos ensaios com adição ele 

FeCI3, os valores de Turbiclez elas amostras de permeado sempre toram menores que os 

resultados obtidos com as filtrações em papel de filtro (1 ,O~tm) , devido principalmente a 

maior co lmatação da membrana ele microfiltração nesses ensaios, aumentando-se a 

capacidade de retenção desta. 

Todos resultados de DQOt medidas nos ensaios com papel de filtro l ,O pm ( ver 

TABELAS 5.2 1, 5.22. 5.23, 5.24 e 5.25) foram maiores que as concentrações médias 

(TABELA 5.20) e valores abso lutos das medidas de DQOt ele todas amostras coletadas 

de permeado. anali sando-se cada ensaio separadamente. 

As Concentrações de P.PO/ medidas nos ensaios com papel de filtro (1,0 pm), 

também toram maiores que as concentrações médias (TAB ELA 5.20) das amostras 

coletadas de permeado. 

Verificou-se utili zando as TABELAS 5.2 1, 5.22, 5.23, 5.24 e 5.25, que quando 

se filtrava a amostra de efluente do RALEX já coagulada e tloculada, a remoção de 

Turbidez, da Concentração de DQOt e ele Fosfato Total (P.P0 ,.3) era mais efi ciente e 

isso se deve a conversão a fração dissolvida e coloidal em material pmticulado, que era 

ret ido no papel de filtro. 
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Apesar de as superfícies filtrantes tanto do papel de filtro como da membrana de 

microtiltração terem tamanho médio dos poros de 1.0 pm. as eficiencias de remoção dos 

paràmetros citados foram bem diferentes. 

No Sistema de Microfiltração Tangenciai , a primeira amostra de permeado era 

coletada após 1 O minutos de operação e provavelmente a colmataçào da membrana de 

microfihraçào nos primeiros lO minutos de operação, já contribuiu para um aumento de 

sua capacidade de retenção, em relação ao ensaio com papel ele filtro , em que a operaçHo 

era realizada com papel de filtro novo, portanto sem alguma pré-deposição ele partículas 

em sua superfície, durando-se no máximo 2 minutos, para se obter um volume de 

filtrado suficiente para as análises laboratoriais realizadas(Turbidez, DQOt e P.Po~-J) . 

Desse modo, deveria ter sido coletada uma amostra de permeado nos primeiros 

instantes logo após o início da operação do Sistema de Microfiltração Tangencial, de 

modo a diminuir a influência da deposição interna ou sobre a superfície da membrana ele 

micrufiltração, que acaba por conferir vantagem na eficiência de remoção elos 

parâmetros. comparado com os ensaios em papel ele filtro I ,O !-ltn. 

TA DELA 5.20 - Valores calculados das Eficiênc ias médias de n:moçào de Turbidcz, P.P04-J, 
Sólidos Suspensos Totais (SST) e DQOt, bem como a média J esses paràmetros para as 
amostras do permeado coletadas ao longo do período de filtração no Sistema de Microfi ltraçào 
Tangcnc ial com membrana de 1,0 ~nn, em ensaios com dife rentes dosagens de cloreto férrico. 

Dos (FeC13) Dos (FeCl.1) Dos (FeCI1) Dos (FeCl,) Dos (FeCl3) 

o 20 mg/1 40 mg/l 60 mg/1 100 mg/ l 
Parâmetros E fi c média E fie média E fi c média E fie média E fie Média 

média média média média média 
(%) (%) (%) (%) (%) 

Turbidez (uT) 47,8 18,8 89,8 4,9 91 ,8 5, 1 80.7 4,2 96.1 1' 1 
P.PO/ (mg/1) 3,8 13,12 74,8 2,26 93 ,3 0,24 97.9 0,13 96,7 0.11 
SST (mg/l) 76 7 91 4 89 6 95 1 94 2 

DQOt (mg/1) 34 90 67 35 76 31 74 23 74 24 

Dos (FeCIJ = dosagem de cloreto férrico 
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TABELA 5.21 - Resultados experimentais obt idos do filtrado em papel de filtro de 1,0 11m. Anuc:nie (Etluente do RALEX). Permeados t: Retentado 
no Sistema de Microtiltração Tangencial com membrana de t ,OJ.lm, em ensaio em batelada com o e fluente do Reator Anaeróbio de L~ i to Expandido 
sem adição de cloreto férrico. Velocidade tangencial média de 3.8 m/s e 6P = 0.5 kgf/cm2 

Parâmetros 

T CO C) 
pl-1 

Ale P (mg CaC0/ 1) 
Ale T (mg CaCO/ I) 

SST (mg/1) 
SSV (mg/1) 
SSF (mg/1) 
ST (mg/1) 

STV (mg/1) 
STF (mg/1) 
Turb (uT) 

P.P04'
3 (mgP/1) 

DQO bruta (mg/1) 
DQO filtrada (mg/1) 
CT (NMP/IOOml) 
CF (NMP/IOOml) 

Legenda: 

P - Permeado 
R - Retentado 

Afluente PIO 
(Efluente 

do 
RALEX) 

26.0 27.0 
6.93 -
106 -
146 -
30 7 
25 E 
5 E 

228 21 4 
78 71 
150 143 
36, I 21 ,3 
13.6 13,4 
137 86 
118 -
I 07 I 03 

lO" I 03 

F- Filtrado em papel de: filtro (1.0 11m ) 
E- Erro 

P20 P30 ?40 

28.0 29.0 30.0 
- - -
- - -
- - -
lO 9 s 
9 9 E 
I o E 

388 273 492 
379 201 402 
9 72 90 

20,6 23,9 18,2 
13, I 13,4 13,4 

89 90 95 

- - -
- - -
- - -

P50 ?60 ?70 P80 P90 R90 F 
1.0 

(~un) 

31.0 32,0 33.0 34.0 35,0 35,0 -
- - - - 7.7 7.53 -
- - - - 108 109 -
- - - - 145 145 -
9 7 4 7 4 38 -
E 6 E 5 E -? _,_ -
E I E 2 E 6 -

254 256 253 263 265 288 -
136 164 73 67 93 128 -
118 92 180 196 172 160 -
16.6 15.9 14.5 12.7 25.9 36,6 15.5 
12.9 13, I 12.8 12,9 13,2 14,7 12.5 
85 88 105 93 83 150 99 

- - - - - - -
- - - - lO·' -
- - - - IOJ -
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TABELA 5.22 - Resultados experimentais obtidos do fi ltrado em papel de fi ltro de I ,Opm em amostra com e sem coagulante. A tluente (E flue nte do 
RALEX). Permeados e Retentado no Sistema de Microfiltração Tangencial com membrana de 1,0 ~lm, em ensaio em batelada com o etluente do 
Reator Anaeróbio de Leito Expandido com adição de 20 mg/1 de clo reto fé r r ico. Gradiente médio do;: mistura ráp ida Gmr = l 000 s·': tempo médio de 
mistura rápida Tr = lOs: Gradiente médio de tloculac;ão Gmf= 100 s·'- tempo médio de lloculação Tí =- lO min. Velocidade tangencialmédia de 3.8 
m/s e .ó.P = 0.5 kgf/cm2

. 

Parâmetros 

Te q 
pH 

Ale P (mg CaCO/!) 
Ale T (mg CaCO/!) 

SST (mg/1) 
SSV (mg/1) 
SSF (mg/1) 
ST (mg/1) 

STV (mg/1) 
STF (mg/1) 

Turb (uT) 
P.PO/ (rngP/l) 

DQO bruta (mg/1) 
DQO fi ltrada (mg/1) 
CT (N MP/IOOm l) 
CF (NM P/IOOm l) 

Legenda : 
P- Permeado 
R - Retentado 

Afluente 
(Efluente 

do 
RALEX) 

26.0 
6.98 
74 

101 

43 

36 
7 

304 
E 
E 

48 
6.9 
109 

70 
107 

lO" 

PIO P20 

27,0 28.0 

- -

- -
- -
7 6 

E E 

E E 
432 390 
388 358 

44 ~ '? 
.)_ 

3.7 3,9 
1,5 2 ,0 
42 27 

- -
lO ' -
lO·' -

F - Fi ltrado em papel de filtro ( 1.0 pm) E - Erro 
SI Coa - sem coagulante 
Coa- com coagulante 

P30 P40 P50 

29,0 30,0 32,0 
- - -
- - -
- - -
4 2 2 

E E E 
E E E 

426 294 246 
E 226 128 

E 68 118 
12,0 4.1 4.2 
5.3 1, 1 1.2 
25 35 ~'? .) _ 

- - -
- - -
- - -

P60 P70 P80 P90 R90 F 1.0 F 1.0 
(pm) (pm) 
S/ Coa Coa 

33.0 34.0 35.0 36,0 36,0 - -
- - - 7.58 7.1 - -
- - - 48 63 - -
- - - 58 72 - -
5 2 4 5 86 - -
E E E 3 60 - -
E E E 2 26 - -

194 226 124 236 268 - -
128 116 38 114 140 - -
66 110 86 122 !28 - -
3.3 4.5 4.5 4.0 81.3 15,2 15.0 
1,3 1,3 1.1 1, 1 .., ') 

' ·- 6,1 1,6 

30 53 40 30 162 80 38 

- - - - - . -
- - - I O' - - -

i - - - I O; - - i -
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TABELA 5.23- Resultados experimentais obtidos do ti ltrado em papel de filt ro de I,OJ.lrn em amost:·a com e sem coa1;ulante. At1uente (Eiluente do 
RALEX). Permeados e Retentado no Sistema de M icrofi ltração Tangencia l com membrana de 1,0 ~~m. em ensaio em batelada com o efluentc do 
Reator A naeróbio de Leito Expandido com adição dl' 40 mg/1 de cloreto férrico Gradiente médio de mistura rápida Gmr = 1000 s·Ô; tempo médio de 
mistura rápida Tr = !Os; Gradiente médio de noculação G mf= 100 s·1

: tempo médio de noculação Tf '= lO min. Velocidade tangencial m~dia de 3.8 
m/s e b.P = 0.5 kgf/cm~. 

Parâmetros 

Teq 
pH 

Ale P (mg/1 CaC03) 

A le T (mg/1 CaC03) 

SST (mg/1) 

SSV (mg/1) 
SSF (mg/1) 
ST (mg/1} 

STV (mg/1) 
STF (mg/1) 
Turb (uT) 

P.PO/ (mgP/1) 
DQO bruta (mg/1) 

DQO filtrada (mg/1) 
CT (NMP/ IOOml) 
CF (NMP!l OOm l) 

Legenda: 

P - Permeado 
R - Retentado 

Afluente 
( Efluente 

do 
RALEX) 

24.0 
7.79 
82 
106 
56 
~., 

-> -
24 
320 
136 
184 

61.7 
3,6 

129 

30 
I 07 

1 o~ 

PIO P20 

25.0 26.0 

- -
- -
- -
8 8 
E E 
E E 

470 336 
322 186 
148 150 
0.7 8.8 
0.3 0.3 
46 30 

- -
1 o; -
10.1 -

F - Filtrado em papel de filtro (1.0 !tm) E - Erro 
S/ Coa - sem coagulante 
Coa - com coagulante 

P30 P40 

28.0 29.0 

- -
- -
- -
6 4 

E E 
E E 

468 352 
282 202 
186 !50 
4.4 5.4 
O, ! 0.3 
24 22 

- -
- -
- -

P50 P60 P70 P80 P90 R90 F l.O F 1,0 
(pm) ( !llll) 
S/ Coa Coa 

30.0 3 1.0 32.0 32.0 33.0 33 .0 - -
- - - - 7.56 7.32 - -
- - - - 27 29 - -
- - - - 37 38 - -
6 8 6 2 6 82 - -
E E E E E 39 - -
E E E E E 43 - -

310 518 556 - - - - -
140 378 422 - - - - -
170 140 134 - - - - -
6.4 6,9 3.4 6.1 3,5 70.3 I 0.4 85 ,0 
0.5 0.4 0.2 0.1 0. 1 4 .0 0.3 0.1 
26 25 25 49 30 146 53 22 

- - - - - - - -
- - - - 10·' - - -
- - - - 103 - - -
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TA BELA 5.24 - Resultados experimentais obtidos do ti ltrado em papel de fi ltro de l,O!J.m em amostra com e sem coagulantc. A fluente (Elluente do 
RALEX), Permeados e Retentado no Sistema de Mi~rofiltração Tangencial com membrana de: 1,0 J..l ffi. em ensaio em batelada com o cfluente do 
Reator Anaeróbio de Leito Expandido com nd ição de 60 mg/1 de cloreto férrico Gradiente médio de mistura rapida Gmr =- I 000 s 1

: icmpo méd io de 
mistura rápida Tr = I Os; Gradiente médio de flocu lação Gmf = I 00 s· ' : tempo méd io de lloculação Tf = I O min . Velocidade tangencia l média de 3.8 
m/s e 6-P = 0.5 kgf/cm:. 

Parâmetros 

Teq 
pH 

Ale P (mg CaC0/ 1) 
Ale T (mg CaC0/ 1) 

SST (mg/1) 
SSV (mg/1) 

SSF (mg/1) 
ST (mg/1) 

STV (mg/1) 
STF (mg/1) 

Turb (uT) 

P.PO/ (mgP/1) 
DQO bruta (mg/1) 

DQO fi ltrada (mg/1) 
CT (NMP/IOOm l) 
CF (NMP/lOOml) 

Legenda: 
P- Permeado 
R - Retentado 

Afluente 
(E fluente 

do 
R.AL.EX) 

24.0 

6.60 
69 

96 
?.., 
_ .) 

22 
I 

244 
134 

110 

22.1 

6. 16 

88 
31 

I 07 

lO" 

PI O P20 

25.0 27.0 

- -
- -
- -
4 3 
E E 

E E 
336 21 6 
226 104 
110 112 
2,1 4.6 
0.09 0.09 

22 21 

- -
103 -
IOJ -

F-· Filtrado em papel de fi ltro ( 1.0 11m) E - Erro 
S/ Coa - sem coagulante 
Coa- com coagulante 

P30 P40 P50 

28.5 30,0 31 ,0 

- - -
- - -
- - -
I o I 

E E o 
E E o 

4 14 254 416 

338 140 31 6 
76 11 4 100 

3.5 3,3 4 .2 

0.09 O, 19 0.19 

25 22 17 
- - -
- - -
- - -

P60 P70 P80 P90 R90 F 1.0 F 1.0 
(wn ) (pm) 
S/ Coa Co:1 

32.0 33.0 34.0 35.0 35,0 - -
- - - 7.17 7,14 - -
- - - 25 ?~ 

_ .) - -
- - - 28 34 - -
I I I o 7S - -
E E E o 39 - -
E E E o 41 - -

398 184 438 202 220 - -
308 102 352 106 140 - -
90 82 86 96 80 - -
~ ? .),_ 7,2 6A 3,6 36,5 9 ,8 8.2 

0.09 0.19 0.09 0 ,09 6.60 4.90 0, 10 
24 24 28 ? ~ 

_ .) 90 41 30 

- - - - - - -
- - - l O·' - - -
- - - !Os - - -
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TABELA 5.25- Resultados experimentais obtidos do fi ltrado em papel de fi ltro de l.Ü~Lnl em amostra com e sem coagulante. Alluente (Etluente do 
RALEX), Permeados e Retentado no Sistema de Microtiltração Tangencial com membrana de I,O~Lm, em ensaio em batelada com o etluente do Reator 
Anaeróbio de Leito Expandido com adição de I 00 mg/1 de cloreto férrico Gradiente médio de mistura rápida Gmr "' l 000 s· 1

: tempo médio de mistura 
rápida Tr :o lOs; Gradiente médio de flocubção Gmf = 100 s·1

: tempo médio de flocu lação Tf = lO min . Velocidade tangencia l média de 3.8 m/s e .6P 
"' 0.5 kgf/cm=. 

Parâmetros 

T("C) 

pH 
Ale P (mg CaCO/I) 
Ale T (mg CaC0/1) 

SST (mg/1) 

SSV (mg/1) 
SSF (mg/1) 
ST (mg/1) 

STV (mg/1) 
STF (mg/1) 

Turb (uT) 
P.P0_1•

3 (mgP/1) 

DQO bruta (mg/1) 
DQO filtrada (mg/1) 

CT (NMPIIOOml) 
CF (NMPIIOOml) 

Legenda: 

P- Permeado 
R - Retentado 

Afluente 
(Etluente 

do 
RALEX) 

23.0 
6.80 
35 
38 
42 
29 

14 
239 

150 

89 
29.4 
0,82 
94 

40 
l 07 

I O" 

PIO P20 

24,5 26.0 

- -
- -
- -
4 2 
E E 
E E 

428 154 

356 100 

72 54 
2,6 0,7 
0.1 4 0.0 1 

15 ~ ') 
..)_ 

- -
I 03 -
I OJ -

F - Filtrado em papel de filtro ( 1.0 ).!m) E - Erro 
S/ Coa- sem coagulante 
Coa - com coagu Jante 

P30 P40 

27.0 27,5 

- . 

- -

- -
l 3 
E E 
E E 

166 148 

106 90 
60 58 
LI 0,7 

0.02 0,01 

20 22 

- -
- -
- -

P50 P60 P70 P80 P90 R9ü F 1.0 I F 1.0 
Üllll ) ÜL111) 

S/ Coa Côa 

28,5 29.0 30.0 31 ,0 32.0 32,0 - -
- - - - 2 .38 2.93 - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
l 3 l 3 4 96 -

I 
-

E E E E E 29 . -
E E E E E 66 - . 

234 136 162 164 266 362 - . 

168 80 122 116 192 222 - -
66 56 40 48 74 140 - -
0,7 0,7 1.1 1,0 1,6 66.1 I 5,8 8.0 
0.01 0.02 0.0 1 0.01 0.02 0.90 0,08 0.004 
22 22 27 ~') 

..) _ 22 85 40 34 

- - - - - - - -
- - - - lO·' . - -
- - - - lO·' - 1- -
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5.6- Terceira etapa 

5.6.1 - Evolução do fluxo do permeado 

Analisando-se as TABELAS 5.26, 5.27 e FIGURA 5. 19, veri fica-se também 

nesta terceira etapa do trabalho. o melhor desempenho da membrana de 0.2 pm 

comparado ao ensaio com a membrana de 1 ,O pm, em relação aos va lores de fl uxo do 

permeado. A média do fluxo do permeado durante o período de operação com a 

membrana de 0,2 ~un , foi maior que o dobro do va lor conseguido com a membrana de 

1,0 pm. 

Isto ocorreu devido provave lmente a mmor suscetibi lidade da membrana de 

tnaior tamanho médio dos poros ( 1 ,O pm) aos fenômenos de co lmatação. sobretudo ao 

bloqueamento dos poros ou adsorção de partículas na superfíc ie interna desses. 

Na FIGURA 5. 19, observa-se que os valores iniciais de fluxo elo permeado com a 

membrana de 0,2 p m foram sensivelmente superiores, tendendo a diminuir essas 

diferenças em torno de 200 minutos de operação, quando os va lores de fluxos do 

permeado para as duas membranas tendem a se estabili zar. 

Nesses dois ensaios rea lizados nesta terce ira etapa J o trabal ho, fo i necessária a 

interrupção da operação do S istema de M icrofi ltraçào Tangencial com objetivo de 

man ter a integridade das membranas ao aumento excessivo J e temperatura (resistem até 

60°C. segundo info rmações do fabric<mte) elo esgoto que estava sendo tratado. Dessa 

forma. no ensaio com a membrana de 0,2 pm a interrupção foi feita após 180 minutos, 

quando a temperatura atingiu 50°C e, para o ensa io com a membrana ele 1.0 pm, 

interrompeu-se a operação após 280 minutos, quando a temperatura a lcançou va lor de 

5 1 °C. Após a interrupção da operação nesses dois ensaios, esperou-se a dim inuição da 

temperatura da suspensão que estava sendo tratada, até 30°C, para a partir desse 

momento dar prosseguimento à operação do Sistema de Microfiltraçào Tangencial. 
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TABELA 5.26 - Resultados experimentais obtidos no Sistema de M icrofiltraçào Tangencial 
com membrana de 0,2~tm , em ensaio (com maior tempo de operação - terceira etapa) em 
bate lada com o etluente elo Reator Anaeróbio ele Leito E:-:pandiclo e adição de 40 mg/1 de 
cloreto férrico. Grad iente médio de mistura rápida Gnu = I 000 s-1: tempo médio de mistura 
rápida Tr = I Os; Gradiente médi o ck lloculação Gmf = I 00 s-1 ; tempo médio de tloculação Tf = 

I O min. Ve locidade tan!!.encial média de 3,8 m/s e ilP = 0.5 kgf/cm2. 
~ 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado (O C) 

(l/m2.h) 

o o o 22,0 
30 4190 232,8 25,0 
60 2380 132,2 28,0 
180 3500 48,6 50,0 
300 3500 48,6 30,0 
420 3700 51,4 41 ,O 
540 5820 80,8 5'1,0 

Totai: 23090 Média: 99,1 
.. -TA BELA 5.27 - Resultados expenmenta1s obt1dos no S1stema de M 1crofiltraçao Tangencial 

com membrana de l,Opm, em ensaio (com maior tempo de operação - terceira etapa) em 
batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito Expandido e adição de 40 mgll de 
cloreto férrico. Gradiente médio ele mistura rápida Gmr = 1000 s-1; tempo médio de mistura 
rápida Tr = I Os: Gradiente médio de floculaçào Gmf = I 00 s-1: tempo médio de fl oculação Tf = 

lO min . Velocidade tangencialmédia de J ,8 m/s e ilP = 0.5 kgt/cm2. 
~ 

Tempo Volume do Fluxo do Temperatura 
(min) Permeado (ml) permeado CC) 

(l/m2.h) 

o o o 23,0 
40 3290 137,1 27,0 
80 1520 63,3 31 ,O 
120 1170 48,8 35,0 
160 11 20 4q,7 39,0 
200 920 38,3 43,0 
240 640 26,7 47,0 
280 590 24,6 51 ,O 
320 800 33,3 30,0 
380 1200 33,3 36,0 
440 1600 44,4 42,0 
500 1400 38,9 48,0 
560 1430 39,7 54,0 

Total: 15680 Média: 48,0 
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--+-40mgll (0,2) 

-e-40mg/l (1.0) 

FIGURA 5.19- Fluxo do permeado em função do Tempo de filtração em ensaios finais 

com amostras de efluente do RALEX, submetidas a um maior tempo de operação no 

Sistema de Microfiltração Tangencial e dosagem de 40 mg/1 de cloreto férrico -

membranas 0,2 11m e 1,0 ~tm . 

5.6.2- Remoção da Turbidez, de DQOt c P.PO/ 

Na TABELe\ 5.28, verifica-se que a efic i0ncia média de remoção da Turbidez 

com a membrana de 0,2 11111 foi muito alta (98,2 %), sendo superior ao ensaio com a 

membrana de 1 ,O ~tm. Analisando-se a FIGURA 5.20, observa-se que as altas eficiências 

de remoção da Turbidez com a membrana de 0,2 11m foram mantidas ao longo da 

operação, sempre superiores ao ensaio com a membrana de 1 ,O 11m. Consultando-se as 

TABELAS 5.29, 5.30 e FIGURA 5.2 1 verifica-se que as medidas de Turbidez elas 

amostras coletadas de permeado nos dois ensa ios, sempre foram muito baixas, não 

excedendo o va lor de 7 uT. 

Com a TABELA 5.28, verifica-se que as eficiências médias de remoção de DQOt 

e sobretudo de P.PO/, foram superiores no ensaio com a membrana de 1,0 pm. Pelas 
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FIGURAS 5.22 e 5.24, observa-se que as eficiências de remoção desses dois parâmetros, 

foram em geral sempre inferiores e decrescentes ao longo da operação. no ensaio com a 

membrana de 0.2 ~Lm. 

Acredita-se que a membrana de 1.0 ~un por ter sofrido uma maior colmatação, 

sobretudo do bloqueamento interno dos poros ou adsorção de partículas na superfície 

interna desses, ocasionando um aumento ele sua capacidade ele retenção. É importante 

salientar que o efeito combinado da velocidade tangencial e retrolavagem são eficientes 

para remoção da torta de filtro que se deposita sobre a superfície da memb1 :: •1<1 e não 

para remover sólidos que se adsorvem na superfície interna elos poros. Desst: modo a 

membrana de menor tamanho ele poro, por provavelmente ter sofrido menos desse tipo 

de colmatação. o efeito da retrolavagem (a cada 2 minutos) fo i capaz de remover com 

eticiência a membrana secundária que poderia lhe conferir maior capac idade de retenção, 

em contrapm1ida, recebeu o efeito benéfico de permitir maiores valores de fluxo elo 

permeado (maior permeabilidade). 

Utilizando-se as TABELAS 5.29, 5.30 e FIGURAS 5.23 e 5.25, verifica-se que 

as amostras coletadas de permeado apresentaram va lores extremamente baixos de DQOt 

(o maior valor foi de 9 mg/1) e P.PO~ l. (maior va lor de 0,07 mgP/1) no ensaio com a 

membrana de 1 ,O f-1111 e va lores moderados no ensaio com a membrana de 0,2 pm. 
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FIGURA 5.20 - Etl.ciência de remoção da Turbidez em função do Tempo de filtração 

em ensaios finais com amostras de efluente do RALEX, submetidas a um maior tempo 

de operação no Sistema de Microfiltração Tangencial e dosagem de 40 mg/1 de cloreto 

férrico - membranas 0,2 ~Lm c 1,0 ~Lm. 
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Tempo de filtração (min) 

~40mg/l - 0,2 

--s- 40mgll - 1,0 

FIGURA 5.21 - Turbidez em função do Tempo de filtração em ensaios finais com 

amostras de efluente do RALEX, submetidas a um maior tempo de operação no Sistema 

de Microfiltraçào Tangencial e dosagem de 40 mg/1 de cloreto férrico - membranas 0,2 

)..llll e 1,0 )..llll. 
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FIGURA 5.22 - Eficiencia de remoção de DQOt em função do Tempo de filtração em 

ensaios finai s com amostras de efluente do RALEX, submetidas a um maior tempo de 

operação no Sistema de Microfiltração Tangencial e dosagem de 40 mg/1 de cloreto 

fénico- membranas 0,2 ~tm e 1,0 ~m. 
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FIGURA 5.23 - DQOt em função do Tempo de filtração em ensaios finais com amostras 

de efluente do RALEX, submetidas a um maior tempo de operação no Sistema de 

Microtiltração Tangencial e dosagem de 40 mg/1 de cloreto férrico - membranas 0,2 ~tm 

e 1,0 ~rn. 
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FIGURA 5.24 - Eficiência de remoção de P .Po~-3 em função do Tempo de filtração em 

ensaios finais com amostras de efluente do RALEX, submetidas a um maior tempo de 

operação no Sistema de Microfiltraçâo Tangencial e dosagem de 40 mg/1 de cloreto 

férrico- membranas 0,2 Jlm e 1,0 Jlm. 
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FIGURA 5.25 - Concentração de P.PO/ em função do Tempo de filtração em ensaios 

finais com amostras de efluente do RALEX, submetidas a um maior tempo de operação 

no Sistema de Microfiltração Tangencial e dosagem de 40 mg/1 de cloreto férrico -

membranas 0,2 ~tm e 1,0 ~m. 

5.6.3 - Remoção de Sólidos Suspensos Totais no ensaio com a membrana de 1,0 ~m. 

Com a TABELA 5.28, pode-se observar que a eficiência média de remoção da 

Concentração de SST ao longo da operação, com a membrana de I ,O prn, foi de 93 %. 

A FIGURA 5.26 mostra que as altas eficiencias foram mantidas ao longo da 

operação. Consultando-se a TABELA 5.30 verifica-se que as Concentrações de SST das 

amostras coletadas de permeado não excederam o valor de 4 mg/l. 
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FIGURA 5.26 - Eficiência de remoção de Sólidos Suspensos Totais x Tempo de 

filtração em ensaios fina is com amostras de efluente do RALEX, submetidas a um maior 

tempo de operação no Sistema de Microfiltração Tangencial e dosagem de 40 mg/1 de 

cloreto férrico- membrana 1,0 Jlm. 

5.6.4 - Remoção de Coliformcs Totais c Fecais 

As amostras de eflucntc do RALEX possuíam contagem de I 07 NMP/1 00 ml de 

Coli fonnes Totais e 106 NMP/1 OOml de Colifonnes Fecais. 

As amostras coletadas de permeado, em que foram realizados os exames desses 

Coli formes, no ensaio com a membrana de I ,O Jll11, continham I 03 NMP/1 00 ml. 

Portanto a remoção foi de 99,99 % e com a membrana de 0,2 ~tm essas amostras 

possuíam < I NMP/1 OOml de Coliformes Totais e Fecais, caracterizando remoção de 

" praticamente" I 00 %, confirmando mais uma vez a grande potencialidade de 

desinfecção das membranas de 'microfiltração. 
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5.6.5 - Considerações a respeito dos resultados obtidos de Sólidos Totais, 

Temperatura, pH e Alcalinidadc nas amostras coletadas dos permeados. 

Da mesma forma que nas etapas anteriores deste trabalho, não foram feitas 

discussões a respeito dos resultados de Sólidos Totais, devido a erros ocorridos com 

essas medidas. 

A Temperatura, como se pode observar nas TABELAS 5.26 e 5.27, teve um 

grande aumento durante o período de operação. No ensaio com a membrana de 0,2 J..tm, 

em 180 minutos de operação, a tempr.ratura do esgoto que estava sendo tratado, subiu de 

22°C para 50°C, sendo necessária a interrupção da operação, com i1ltuito de manter a 

integridade da membrana. No ensaio com a membrana de 1 ,O !Jlll. a temperatura que no 

início da operação era de 23°C, em 280 minutos de operação, chegou a 5 1 °C, sendo 

também necessária a interrupção da operação do Sistema de Microftltração Tangencial. 

Esse grande aumento de temperatura, é benéfico ao fluxo do permeado (reduz a 

viscosidade do esgoto), no entanto, impossibilita o uso das membranas para longos 

períodos ele operação, sem que haja uma interrupção elo sistema para diminuição ela 

temperatura da suspensão que está sendo tratada. Além disso, um outro grande 

problema, seria a impossibi lidade de se lançar o efluente produzido nos corpos d'água ou 

adequá-lo a vários tipos de reuso, sem que antes se adote algum método que possa 

diminuir a temperatura desse efluente (permeado) produzido , como por exemplo, o 

armazenamento em um tanque com aeração ou uma lagoa aerada. para que possa ocorrer 

troca térmica com o ar atmosférico. 

Os va lores de pH das amostras de permeado, coletadas no final da operação, 

apresentadas nas TABELAS 5.29 e 5.30, foram maiores que os valores de pH das 

amostras de efluente do RALEX (afluente da microfiltração), mudando de um pH ácido, 

para básico. 

Com relação a Alcalinidade, da mesma forma que nas etapas anteriores, pode-se 

constatar (ver TABELAS 5.29 e 5.30) a diminuição desses valores nas amostras 

coletadas ele permeado, devido ao efeito do cloreto férrico que consome alcalinidade. 
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5.6.6 - Considerações a respeito dos resultados obtidos nas filtrações em papel de 

filtro (0,2 e 1,0 pm) com as amostras de efluente do RALEX antes e logo após o 

processo de coagulação seguido de flocnlação. 

Com relação a Turbidez, observa-se com a TABELA 5.29, que os resultados das 

filtrações em papel de filtro 0,2 ~un. com amostras de efluente do RALEX, antes (sem 

coagulante) e após (com coagulante) o processo de coagulação seguido de flocu lação, 

apresentaram valores superiores as medidas de Turbidez das amostras coletadas de 

permeado durante o operação do Sistema de Microfiltração Tangencial, com membrana 

tubular ele 0,2~tm. Na TABELA 5.30, observa-se que o mesmo ocorreu no ensaio com a 

membrana de I ,O pm. 

Consultando-se a TABELA 5.30, verifica-se que as Concentrações de DQOt e 

P.PO/ nos ensaios com papel de filtro de I ,O pm, apresentaram valores superiores as 

concentrações obtidas das amostras ele permeado com membrana de microfiltração de 

I ,O pm. O mesmo não ocorreu no ensaio com a membrana de microfiltração de 0,2 pm, 

sobretudo com relação a Concentração de P.PO/ , pois quando se tíltrou amostra de 

efluente do RALEX coagulada e flocu lada, o valor obtido dessa concentração foi menor 

do que praticamente todos vnlores obtidos com as amostras co letadas ele permeado (ver 

TABELA 5.29). 

As TABELAS 5.29 e 5.30 mostram, que quando as filtrações em papel ele fi ltro 

erum feitas com amostras de efluente elo RJ\LEX já coaguladas e llocu laclas, a remoção 

de Turbidez, da Concentração de DQOt e de Fostàto Total (P.PO,·'") era mais eficiente e 

isso se deve a conversão a fração dissolvida e coloidal em material particulaclo, que era 

retido no papel ele filtro. 
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TABELA 5.28- Valores ca lculados das Eficiências médias de Turbidez, P.P04-J , SST, DQOt 
e média desses parâmetros para as amostras do permeado coletadas ao longo do período de 
fi lt ração no Sistema de Microfi ltraçào Tangencial com membrana de 0,2~tm e l ,O~un, em 
ensaios finai s (com maior tempo de operação - terce ira etapa) com dosagem de 40 mg/1 de 
c I ore to férrico 

Dos (FeCI3) = Dos (FeCI3) = 
40 mg/1 40 mg/l 
(0,2~m) (1,0 ~m) 

Parâmetros E fie média E fie média 
média média 
(%) (%) 

Turbidez (uT) 98,2 0,5 85,0 4. 1 
P.PO/ 59, 1 1,8 97,2 0,04 
(mg P/1) 

SST (mg/1) - - 93 2 
DQOt (mg/1) 81 23 93 5 

Dos de FeCI3 = Dosagem de cloreto férrico 
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TABELA 5.29 - Resultados experimentais obtidos do filtrado em papel de filtro de 0,2flm em amostra com e sem coagulante. Aflu ente (Efl uente do 
RALEX). Permeados e Retentado no Sistema de Microfiltração Tangencial com membrana de 0,2J.lm, em ensaio (com maior tempo de operação -
terceira etapa) em batelada com o efluentc do Reator Anaeróbio de Leito Expandido com adição de 40 mg/1 de cloreto férrico. Gradiente médio de 
mistura rápida Gmr = 1000 s·1

; tempo médio de mistura rápida Tr =l Os: Gradiente médio de tloculação Gmf= 100 s· 1
: tempo médio de floculação Tf = 

I O min. Velocidade tangencial média de 3.8 m/s e ~p = 0.5 kgf/cm~ 

Parâmetros 

T (° C) 
pl-1 

Ale P (mg CaC0/ 1) 
Ale T (mg CaC0/ 1) 

SST (mg/!) 
SSV (mg/1) 
SSF (mg/1) 
ST (mg/1) 

STV (mg/1) 
STF (mg/1) 
Turb (uT) 

P.PO/ (mgP/1) 
DQO bruta (mg/1) 

DQO filtrada (mg/1) 
CT (NMP/ IOOml) 
CF (NMP/ IOOml) 

Legenda: 
P - Perme:1do 
R - Retentado 

Afluente 
(E fl uente 

do 
RALEX) 

22.0 
7.04 
116 
13 I 
43 
~-, 
.) _ 

li 
224 
116 
108 

29.70 
4.4 
122 

82 
107 

JOb 

P30 P60 

25.0 28.0 

- -
- -
- -
- -
- -
- -

382 176 
197 58 
185 118 

0.80 0.76 
0.3 0.6 
15 15 

- -
<I -
< I -

F - Filtrado em papel de filtro ( 1.0 f.ln1) E - erro 
S/Coa- semcoagu lante;C/Coa-com coagu lan te 

P180 

50.0 
-
-
-
-
-
-

184 
66 
118 
0,43 

1.4 
17 

-
-
-

P300 P420 P540 R540 F 0,2 F 0.2 
(~tm) ütm) 
S/ Coa Coa 

30.0 41.0 51.0 5 1.0 - -
- - 8,49 8.02 - -
- - 29 34 - -
- - 38 46 - -
- - - I I 88 - -
- - - 582 - -
- - - 606 - -

184 164 244 1722 - -
72 94 130 956 - -
112 70 114 766 - -
0,40 0,41 0.37 600.00 2.00 1.40 
2.7 2,4 3,4 53,4 2.6 0.2 
26 30 36 1135 35 27 

- - - - - -
< I - - - - -
< I - - - - -
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TA BELA 5.30 - Resultados experimentais obtidos do filtrado em papel de filtro de 1 ,OJ.lm em amostra com e sem coagulantc. Afluente (Efluente do 
RALEX). Permeados e Retentado no Sistema de Microfiltração Tangencial com membrana de 1,0 J.l m, em ensaio (com maior tempo de operação -
terceira etapa) em batelada com o efluente do Reator Anaeróbio de Leito Expandido com adição de 40 mg/1 de cloreto fé r rico. Grad iente médio de 
mistura rápida Gmr = 1000 s·'; tempo médio de mistura rápida Tr = lOs; Gradiente médio de tloculação Gmf= 100 s·'; tempo médio de floculação Tf= lO 
min. Velocidade tangencial média de 3,8 m/s e .ó.P = 0.5 kgf/cm2 

Parâmetros 

T(OC) 
pH 

Ale P (mg CaCOJ/1) 
Ale T (mg C:tCOJII) 

SST {mg/1) 
SSV(mg/1) 
SSF (mg/1) 
ST (mg/1) 

STV (mg/1) 
STF (mg/1) 
Turb (uT) 

P.Po~-3 (mgP/l) 
DQO bruta (mg/l) 
DQO fi ltrada (mg/1) 
CT (NMP/IOOml) 
CF (NMP/ IOOml) 

Legenda: 
P- Permeado 
R - Retentado 

Afluente; 
(EJlucnlc 

do 
RALE X) 

23.0 
6.57 
70 
98 
25 
19 
6 

200 
84 
116 

27.1 
1.57 
74 
25 
IOI 

JOO 

P40 ?80 P120 

27.0 31.0 35.0 
- - -
- - -
- - -
o I 2 
E E E 
E E E 

322 124 316 
222 40 242 
100 84 74 
5.9 3.7 6.8 
0.01 0.01 0.03 

I 4 I 

- - -
10-' - -
10-' - -

F- Filtrado em papel de filtro (1.0 J.lm) E- erro 
SI Coa- sem coagulante Coa- com coagulante 

P160 P200 P240 

39.0 43.0 47.0 
- - -
- - -
- - -
2 3 1 
E E E 
E E E 

178 332 142 
87 226 E 
91 106 E 
3.5 5.0 4,5 
0.04 0.05 0.06 

I I 4 
- - -
- - -
- - -

P280 P320 ?380 P440 PSOO ?560 R560 F LO F LO 
(~m) (~tm) 

S/ Coa Coa 

51.0 30.0 36.0 42.0 48.0 54.0 54.0 - -
- - - - - 7.94 7.47 - -
- - - - - 26 30 - -
- - - - - 35 37 - -
3 I 2 4 2 2 125 - -
E E E E E E 100 - -
E E E E E E 24 - -

132 146 328 249 139 201 31 2 - -
39 50 192 105 110 152 162 - -
93 96 136 144 29 49 150 - -
2.9 4.4 5.4 2.4 1.7 2.4 46.3 8.5 7.0 
0.07 0.07 0.07 0.02 0.04 0.05 3.10 1.34 0.09 

I 9 5 26 I 9 99 49 24 

- - - - - - - - -
- - - - - !Oj - - -
- - - . . IOj - . . 
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5.6.7- Possibilidades de reuso 

Serão apresentados neste item. a lguns critérios e padrões de qualidade de águas 

de reuso, com ênfase para irrigação, procurando-se verificar se os limites estabelecidos 

para determinados parâmetros ou exame analisados nas amostras co letadas de permeado 

no presente trabalho. são compatíveis, isto é. se para determinados padrões já fixados, o 

permeado produzido é adequado. 

Conforme H ESPANHOL ( 1993), os "guiclelines ' · não podem ser trazidos e 

aceitos como dogma. conforme foi colocado no trabalho e laborado pela própria OMS 

( 199 1), de que uma das muitas funções da OMS para atingi r seus objeti vos é propor 

regulamentações e fazer recomendações com respeito a assuntos de saúde. "Guidelines' · 

são feitos com a intenção de dar subsídios aos governantes nas tomadas de decisão 

gerenciais relativas à saúde pública e preservação do meio ambiente e têm sido muitas 

vezes mal interpretados por profi ssiona is. por aqueles que tomam decisões e po líticos, 

especialmente no que diz respeito aos seus objetivos, que frequentemente não fazem as 

adequações necessárias para a região no qual se ap licam. A partir deles é que deverão se 

derivar critérios e normas nacionais ou regionais. 

De acordo com CROOK ( 1990). o estado da Califórnia tem uma longa tradição 

de reuso, tendo desenvo lvido suas primeiras regulamentações em I<) 18, que têm sido 

modificéldas e expandidas ao longo dos anos. Os critérios do estado vigente para 

recuperação da qualidade elas águas residuárias foram adotados em 1979 e têm servido 

de base para os padrões de reuso em outros estados e países e são mais restritivos que os 

da OMS. Os critérios de qualidade da água incluem os padrões de qualidade da água, os 

processos de tratamento requeridos, os requisitos operacionais e os critérios de avaliação 

de confiabilidade no tratamento. A seguir, na TABELA 5.31, apresentam-se os níveis de 

Coliformes admitidos para cada tipo de reuso agrícola na Cali fórnia. 
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TABELA 5.31 - Critérios da Califórnia para tratamento e reuso da água 

Tipo de uso Limite para Coliforrnes Totais 

Cultivo de forragciras. plantas 
fibrosas e grãos, irrigação 
superficial de árvores frutíferas e 
parretrats 
Pasto para animais leiteiros, 
represamentos paisagísticos 
(campos de golf, cemitérios. etc.) 
Irrigação superficial de culturas 
alimentícias (b), represamentos 
recreacionais restritivos 
Irrigação (aspersão) de culturas 
ai imentícia(b ),irrigaçàopaisagíst i 
ca (parques, playgronds. etc.) 

23/ lOOml 

2,2/ IOOml 

2,2/ I OOml 

Represamentos recreacionais não NT (não contém limites no 
restritivos original) 
(a) Fonte: Estado da Califórnia ( 1978) 

Tratamento requerido 

Primario 

Oxidação e desinfecção 

Oxidação e desinfecção 

Oxidaçào.coagu I ação, 
clarificação e tiltraçào 
(c) e desinfecção 

(b) Podem ser feitas exceções nos requisitos para culturas que serão processadas industrialmente 
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(c) A turbidez do efluente filtrado não pode exceder uma méd ia de duas unidades de Turbidez durante 
qualquer período de 24 horas. 

Fonte: CROOK (1993) 

O permeado produzido (e fluente da micro filtração) em todos ensaws com a 

membrana de tamanho de poro de 0,2 ~tm. obedeceu aos padrões estabeiecidos na 

Cal i forn ia, apresentados na TABELA 5.3 1 acima, pois todas amostras coletadas de 

permeado possuíam < 1 NMP/1 OOml de Co! i formes Totais. No entanto nos ensaios com 

a membrana de I ,O pm, não foi possível alcançar a eficiência necessária para respeitar 

esses padrões em nenhuma das amostras coletadas de permeado (as amostras de 

permeado possuíam I 03 NMP/1 OOml). 

A TABELAS 5.32 a seguir, apresentam padrões para reuso agrícola, da OMS e 

Califórnia. 
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TABELA 5.32 - Qualidade microbiológica recomendada para reuso da água na 

agricultura 

Categoria Condições tlc Grupo Nem á todos Co I i formes Tratamento 
rcuso exposto intestinais (c) Fecais (média necessário para 

(média geométrica atingir a 
aritmética dos por JOO ml (d) qualidade 
ovos/1 (d) microbiológica 

requerida 

A Irrigação de Trabalhadores, I IOOO(d) Lagoas de 
culturas consumidores, estabilização em 
prováveis de público série. projetadas 
serem pnr,-t qualidade 
consumidas m ierobiológica 
cruas, campos requerida, ou 
desportivos, tratamento 
parques equivalente 
públicos (e) 

B Irrigação de Trabalhadores I Nenhum Retenção em 
cultura de padrão lagoas de 
cerea1s, recomendado estabilização 
culturas durante 8 a lO 
industriais. dias ou remoção 
culturas de equivalente de 
forrageiras, Helmintos e 
pastos, árvores colifonnes 

fccr.is 

c Irrigação Nenhum Não aplicável Não aplicável Pré-tratamento 
localizada de indicado pela 
culturas na tecnologia de 
categoria B, irrigação, mas 
não OCOITendo não inferior à 
a exposição de sedimentação 
trabalhadores e prinuíria 
de público 

(a) Dados: OMS ( 1989) 
(b) Em casos específicos as orientações devem ser modificadas em função de levantamentos 

epidemológicos locais, fatores sócio culturais e ambientais 
(c) Espécies de Ascaris, Trichiurus e lombrigas 
(d) Enquanto durar o período de iiTigaçào 
(e) Para gramados públicos é recomendável urna orientação mais restrita (menos do que 200 colifonnes 

fecais por I OOm l), como por exemplo, para grandes hotéis, um dos casos em que o público pode vir a 
ter contato direto. 

(f) No caso de árvores frutíferas a irrigação deve cessar duas semanas antes da fruta ser colhida e 
nenhuma f111ta deve ser apanhada no chão. A i1Tigação por aspersão não deve ser empregada 

Consultando-se a TABELA 5.32 acima, elaborada pela Organização Mundial de 

Saúde. pode-se constatar que todos os ensaios realizados no Sistema ele Microfihração 
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Tangencial com as membranas ele 0.2 e 1 ,O pm foi capaz de atender aos padrões de 

Coliformes Fecais, mostrando, portanto a grande potencialidade de desinfecção elas 

membranas de microfiltraçào, capaz ele produzir um ~fluente com grande potencialidade 

de reuso para meio agrícola. Para se afirmar com total segurança a utilização desse 

ct1uente produzido pela microfiltração. para o meio agrícola. a OMS ainda recomenda 

que sejam analisados alguns elementos-t raço (Alumínio, Arsênio, Boro, Cádmio, 

Cromo. Chumbo,etc.) ao quais não foram analisados no presente trabalho. 
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6- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

., Para os ensaios reali zados com a membrana de 0,2 pm, o aumento das dosagens de 

cloreto férrico contribuiu para a diminuição nos valores ca lculados de média de fluxo 

de permeado ao longo da operação do Sistema de Microfiltraçào Tangencial. Esta 

relação não ocorreu de forma direta para os ensaios com a membrana de 1.0 pm, ou 

seja, maiores dosagens de cloreto férrico , às vezes conferiram melhor desempenho em 

relação aos valores de fluxo de permeado. 

I) Para as duas membranas utilizadas (0,2 e 1.0 pmJ os valores de fluxo do permeado 

foram superiores nos ensaios em que as amostras do efluente do RALEX não foram 

previamente submetidas aos processos de coagulação e floculação. Nos ensaios em 

que o esgoto era coagulado e floculado , esses valores foram considerados 

sat isfatórios quando se utili zou a membrana de 0.2 pm (média de fluxo de 

permeado, em geral. superior a l 00 1/m1.h) e insat is fatórios para os ensa ios 

realizados com a membrana de I ,O pm (média de fluxo de permeado sempre inferior 

a I 00 l/m2.h), a qual, provavelmente. foi mais suscetíve l aos fenômenos de 

colmatação. sobretudo do bloqucamento interno dos poros da membrana. 

o Os processos de coagulação e floculaçào foram essenciais para o aumento da 

efi ciência de remoção de DQO,. P.PO/· e para Turbidez. foi muito importante no 

ensaio com a membrana de 1.0 ~1m. A ad ição de d oreto férrico possibi litou a 

conversão de parte da fração dissolvida e coloidal contida nas amostras de esgoto 

em material pat1iculado, que fo i eficientemente removido pe las membranas de 

microfiltração. Os fenômenos de colmataçào das membranas contribuíram para o 

aumento da capacidade de retenção destas. 

• A dosagem de 40 mg/1 de cloreto férri co foi considerada a mais adequada para as 

duas membranas (0,2 e I ,O pm) em função do benefício conjunto de fluxo de 

permeado e eficiências médias de remoção de DQO, e P.PO/ . A dosagem de 100 

mg/1 de cloreto férrico foi considerada inadequada para ambas membranas, pois 
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consumiu muita alcalinidade do esgoto que estava sendo tratado, culminando em 

grande queda do pH. indo. portanto, contra os padrões de lançamento desse efluente 

produzido, no corpo receptor. segundo resolução n2 20. ele 1986, do CONAMA (pH 

entre 5 c 9). 

• O grande aumento ele temperatura do esgoto que estava sendo tratado no 

Sistema de Microfiltraçào Tangencial foi benéfico ao tluxo do permeado, no 

entanto, impossibilitou o uso das membranas para longos períodos de opera\:ão 

sem que houYesse interrupção da operação, com a finalidade de manter a 

integridade elas membranas (que suportam até 60°C). Desse modo, seria necessária 

a incorporaçào de uma torre de resfriamento no sistema ou de algum outro método 

que permitisse diminuir a temperatura do efluente produzido pela Microfiltração 

(por exemplo, tanque com aeração ou lagoa areada). 

• As eficiências de remoção de Coliformes Totais e Fecais, obtidas com as 

membranas de microfiltração, foram muito altas, próximas a I 00 % utilizando a 

membrana de 0,2 pm (amostras coletadas de permeado possuíam sempre < 

1 NMP/1 OOml de CT e CF) e 99,99 %com a membrana de 1 ,O pm, confirmando, 

portanto, a grande potencialidade de desinfecção das membranas de 

micro fi I tração. 

• Ocorreu melhor desempenho elo Sistema de Microfiltração Tangencial 

operando com a membrana de 0,2 1.1m, sobretudo em relação aos valon:s de f1n xo 

do permeado, os quais, em geral, sempre foram superiores, principalmente nos 

ensaios com adição de cloreto férrico , sendo que na etapa final (32 etapa) elo 

trabalho, na qual as amostras elo efluente do RALEX foram submet idas a uma 

mesma dosagem (40 mg/1 ele FeCl3) , com a membrana ele 0,2 pm ocorreu uma 

média elo fluxo do permeado maior que o dobro obtido com a membrana ele I ,O 

pm. Com a membrana ele tamanho ele poro menor (0,2pm), com a dosagem ele 40 

mg/1 de FeCI3 (1 ~ etapa elo trabalho) foi possível atingir as seguintes eficiências 

médias de remoção DQ01 (95%); Turbidez (96,4%); e P.PO/ (89,5%). Ainda 

com essa membrana (0,2 pm), os valores de Turbiclez elas amostras coletadas do 
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permeado nunca excederam o valor de 4 uT; de DQOt sempre menor que 36 mg/1 

e de P.Po_/· sempre inferior a 3,5 mP/1. 

• A l'vlicrofiltraçào Tangencial pode ser considçrada uma alternativa eficaz como 

unidade de pós-tratamento de efluente de Reator Anaeróbio de Leito Expandido, 

produzindo efluente que atende os padrões de reuso na agricultura. para Colifonnes 

Totais e fecais. 

RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se para Microfiltração Tangencial, o estudo de: 

• Sistemas em maior escala e em contínuo; 

• Pesquisar a natureza dos compostos causadores da colmatação, visando 

melhorar a penneabilidade das membranas; 

• Sempre que possível, caracterizar a suspensão a ser tratada, bem como do 

efluente produzido pela microfiltraçào, segundo o tamanho e a di stribuição das 

pattículas, visando compreender melhor os fenômenos de colmatação; 

• Pesquisar a utilização de outros tipos de coagulantes e membranas com outros 

tamanhos de poro, no desempenho da Microfiltração Tangencial como unidade 

de pós-tratamento de esgoto sanitário. 
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