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RESUMO 
 

 

Os processos de separação por membranas, especialmente a microfiltração e a 

ultrafiltração, são tecnologias emergentes para o tratamento de águas de 

abastecimento pela possibilidade de obtenção de águas com melhor qualidade em 

estações de tratamento mais compactas, de fácil automação, com menor geração de 

lodo e custo competitivo em relação ao sistema convencional de tratamento. A 

presente pesquisa avaliou o desempenho do processo de ultrafiltração no 

tratamento de água na ETA Alto da Boa Vista, que se utiliza do processo 

convencional tratando água do Reservatório Guarapiranga, manancial degradado da 

Região Metropolitana de São Paulo, sob os pontos de vista do desempenho 

operacional de produção de água e remoção de contaminantes. Tendo como água 

bruta, a água decantada da ETA ABV, o sistema operou por 2995 horas e 40 

minutos, de agosto de 2009 a janeiro de 2010, produzindo com fluxo médio 

normalizado de 24,3 ± 2,2 L.h-1.m-2, pressão transmembrana de 94,2 ± 6,6 kPa e 

recuperação de 90,6 ± 0,9%. Foram analisados 13 pares de amostras de 

alimentação e permeado que indicaram a rejeição de COT de 11,2±8,6% 

(permeado=2,18±0,20 mg.L-1) , cor aparente 57,5±15,4% (permeado=2±2 mg.L-1 Pt-

Co), condutividade elétrica 2,2±1,3% (permeado=138,2±17,8 µS.cm-1), turbidez 

92,7±4,5% (permeado=0,040±0,010 uT) e substâncias com absorção de radiação 

UV em 254nm 19,7±8,2% (permeado=0,025±0,008 cm-1). Em uma única amostra 

analisada, a rejeição a coliformes totais foi de 100%. Não foram detectados 

coliformes termotolerantes. Em 22/01/2010 foram coletadas amostras de 

alimentação e permeado para análise segundo Portaria 518 do Ministério da Saúde 

que indicou rejeição da contagem de bactérias heterotróficas de 98,98%, fluoretos 

de 36,49%, trihalometanos totais de 30,91%, alumínio total de 100%, cloretos de 

20,29%, manganês total de 14,29% e sódio total de 0,81%. Em comparação com a 

água de abastecimento produzida na ETA ABV, a água do permeado da 

ultrafiltração apresentou qualidade melhor especialmente em relação à turbidez.  

 

Palavras-chave: Ultrafiltração, tratamento de água, processos de separação por 

membranas.  



 
 

ABSTRACT 
 
 

Membrane processes, specially microfiltration and ultrafiltration, are emerging 

technologies for drinking water treatment due the possibility for producing high quality 

water through compact treatment plants that are easier to automate with reduced 

sludge production and cost competitive compared with conventional processes. In 

this research it had been evaluated the ultrafiltration performance for water treatment 

at Alto da Boa Vista Water Treatment Plant that runs with conventional process, in 

São Paulo Metropolitan Region, from the viewpoints of water production and 

contaminants removal. An UF pilot plant was operated during 2995 hours and 40 

minutes from August 2009 to January 2010 treating water from sedimentation tanks 

outlet. The UF pilot plant was able to operate with normalized flux of 24,3 ± 2,2 L.h-

1.m-2, transmembrane pressure of 94,2 ± 6,6 kPa and water recovery of 90,6 ± 0,9%. 

A total of 13 pairs of samples from feed and permeate were analyzed. The results 

were TOC rejection of 11,2±8,6% (permeate=2,18±0,20 mg.L-1) , apparent color of 

57,5±15,4% (permeate=2±2 mg.L-1 Pt-Co), conductivity of 2,2±1,3% 

(permeate=138,2±17,8 µS.cm-1), turbidity 92,7±4,5% (permeate=0,040±0,01 uT) and 

UV 254nm 19,7±8,2% (permeate=0,025±0,008 cm-1). In an unique sample analysed 

for total coliforms, the rejection was 100%. Faecal coliforms were not detected in this 

sample. A sample of feed and permeate was collected at 01/22/2010 for analyses 

according to Portaria 518 (Brazilian drinking water regulations) that resulted in 

heterotrophic bacteria rejection of 98,98%, fluoride of 36,49%, total THM of 30,91%, 

total aluminium of 100%, chloride of 20,29%, total manganese of 14,29% and total 

sodium of 0,81%. In comparison with drinking water produced at Alto da Boa Vista 

WTP, the permeate of UF pilot plant was better in quality specially in terms of 

turbidity.  

 

Keywords: Ultrafiltration, water treatment, membrane separation processes.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Os processos de separação por membranas são conhecidos, basicamente, por 

microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa e são tecnologias 

emergentes no tratamento de águas pela possibilidade de obtenção de águas com 

melhor qualidade em estações de tratamento mais compactas, mais fáceis de serem 

automatizadas, com menor geração de lodo e custo competitivo em relação aos 

sistemas convencionais de tratamento. Desse modo, constituem-se em alternativas 

potenciais para o tratamento de água de mananciais degradados, localizados em 

regiões com pouca disponibilidade de terreno, como no caso das áreas densamente 

urbanizadas das grandes metrópoles (MIERZWA, 2006). No entanto, tais 

tecnologias devem ser mais bem estudadas para a otimização de parâmetros 

operacionais e de projeto e avaliação efetiva da qualidade da água produzida 

quando aplicada em escala real, subsidiando empresas do setor público e privado 

para sua aplicação no tratamento de águas de abastecimento no Brasil. 

 

No tratamento para obtenção de água potável a partir de mananciais superficiais de 

água doce, que requerem fundamentalmente a clarificação e a desinfecção, a 

microfiltração e a ultrafiltração têm maior aplicação. Nesses casos, os custos 

associados ao tratamento por microfiltração e ultrafiltração são menores quando 

comparados aos demais processos de separação por membranas e mais efetivos 

para a remoção de sólidos suspensos e microorganismos (BODZEK; KONIECZNY, 

1998; DEGRÉMONT, 2007; TAYLOR; WIESNER, 1999; TEIXEIRA, 2001). 

 

Atualmente, a eficiência dos processos de separação por membranas tem levado 

especialistas a recomendarem, cada vez mais, o uso da ultrafiltração em detrimento 

da filtração convencional. A planta de Rouen (França) (1000 m³.h-1) é um exemplo 

(DEGRÉMONT, 2007): processando água de superfície com alta variação de 

turbidez (1-150 uT), a água tratada sempre permanece com turbidez abaixo de 0,1 

uT sem a adição de qualquer coagulante à água. Além disso, essas plantas são 

fáceis de serem automatizadas requerendo um mínimo de pessoal técnico 

qualificado para operação. Outra vantagem é a alta eficiência do processo na 
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remoção de microorganismos (bactérias, protozoários e vírus) de tal modo que a 

água final requer pequena demanda de agente desinfetante para desinfecção, 

diminuindo a formação de subprodutos da desinfecção (DEGRÉMONT, 2007).  

 

Em decorrência do elevado nível de urbanização de algumas regiões do mundo, em 

especial das grandes metrópoles como São Paulo, com efeitos diretos sobre a 

disponibilidade de área para a implantação de novos sistemas de tratamento e 

também sobre a qualidade e a quantidade da água dos mananciais disponíveis, a 

utilização dos processos de separação por membranas passa a ser opção de 

tratamento para produção de água potável. Isto já é observado em vários países da 

Europa, nos Estados Unidos e na China, além de outros países, onde as pesquisas 

e estudos sobre esta tecnologia têm avançado muito (BENTAMA et al., 2004; 

HOFMAN et al., 1998; JACANGELO; TRUSSELL e WATSON, 1997; MA et al., 1998; 

NICOLAISEN, 2002; WILBERT et al., 1998; apud MIERZWA, 2006). 

 

 

1.1.Justificativa 
 

 

O acelerado crescimento populacional em algumas regiões do mundo tem 

conduzido ao aumento da demanda localizada de água, o que vem causando 

problemas de escassez desse recurso. 

 

Os problemas de escassez hídrica decorrem, fundamentalmente, da combinação 

entre o crescimento exagerado das demandas localizadas e da degradação da 

qualidade das águas. Esse quadro é conseqüência dos desordenados processos de 

urbanização, industrialização e expansão agrícola (SETTI et al., 2001 apud 

OLIVEIRA, 2003). 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) está inserida na Unidade de Gestão 

de Recursos Hídricos (UGRHI) do Alto Tietê e é composta por 34 municípios que 

somava uma população de 19,5 milhões de habitantes em 2007 (CETESB, 2008). 

Por se tratar de uma área de cabeceira de Bacia, com grande concentração 

populacional, a Região é marcada por baixa disponibilidade hídrica específica, de 



3 
 

apenas 200 m³.hab-1.ano-1 quando a disponibilidade mínima para evitar conflitos pelo 

uso da água, de acordo com a ONU, deve ser de 1500 m³.hab-1.ano-1 (SABESP, 

2007). Paralelamente a isso, configura-se um estado de poluição das águas 

caracterizado pelo tratamento de apenas 43% dos 84% de efluentes (domésticos e 

industriais) coletados (CETESB, 2008).  

 

Dos 8 grandes mananciais que servem de fonte de abastecimento para a RMSP, o 

Reservatório Guarapiranga é o mais afetado pela poluição por estar inserido dentro 

da área urbana, com a presença de aproximadamente 622 mil habitantes no entorno 

da represa, muitos dos quais apresentando baixa renda, formando favelas que 

intensificam o processo de degradação ambiental do manancial que contribui com 

cerca de 20% da água de abastecimento da RMSP (CETESB, 2003 apud 

MIERZWA, 2006). Apesar da água do Reservatório Guarapiranga ser utilizada para 

abastecimento público e industrial, em sua bacia são lançados esgotos domésticos, 

efluentes líquidos industriais e águas de drenagem urbana. Devido ao grande aporte 

de carga orgânica contendo fósforo, um acentuado processo de eutrofização tem 

ocorrido desde 1982, comprometendo o desempenho do sistema de tratamento 

atualmente utilizado pela companhia de abastecimento e a qualidade da água para o 

abastecimento público (CETESB, 2003 apud MIERZWA, 2006). De acordo com 

monitoramento da CETESB (2008), em 2007, no ponto de captação, a média anual 

verificada enquadrou-se na categoria ruim, em relação ao IAP (Índice de qualidade 

de água para fins de abastecimento público), sendo que em novembro, a qualidade 

verificada foi péssima. Ao longo do ano, foram observadas baixas concentrações de 

oxigênio dissolvido em janeiro e março (mínimo de 0 mg/L, a 10 m de profundidade,  

e máximo de 4 mg.L-1 na superfície). O número de células de cianobactérias em 

setembro foi de 70.000 células.mL-1, valor que ultrapassa 20.000 células.mL-1, 

estabelecido pela legislação vigente para a potabilidade.  

 

Para ilustrar os problemas associados à degradação da qualidade da água do 

Reservatório Guarapiranga, causados pela ação antrópica, pode-se observar alguns 

resultados do monitoramento realizado pela Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), sobre a variação de 

alguns parâmetros físico-químicos indicadores da qualidade da água, no ponto de 

captação da concessionária de abastecimento público (Tabela 1 e Figura 1). Os 
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resultados demonstram a deterioração da qualidade da água ao longo do tempo 

caracterizada, sobretudo, pelo aumento da condutividade elétrica. Para as condições 

da Região Metropolitana de São Paulo, valores de condutividade acima de 100 

µS.cm-1, em corpos d´água superficiais, indicam ambientes impactados (CETESB, 

2002 apud MIERZWA, 2006). 

 
Tabela 1 – Variáveis de qualidade da água do Reservatório Guarapiranga, no ponto de 

captação da concessionária de abastecimento público. 

Variáveis Ano 
Meses do ano 

Jan Mar Mai Jul Set Nov Média 

pH 

2001 8,7 7,4 7,0 7,9 7,1 9,4 7,9 
2002 7,3 7,5 7,8 7,2 7,0 7,6 7,4 
2003 7,4 7,5 7,6 7,9 9,2 7,7 7,9 
2004 7,9 7,9 8,6 6,8 9,5 7,2 8,0 

Condutividade 
Elétrica         

(µS.cm-1) 

2001 115 110 118 126 144 127 123 
2002 130 120 122 133 155 164 137 
2003 141 133 131 149 173 160 148 
2004 143 122 130 126 154 163 140 

Turbidez (uT) 

2001 1,0 2,0 2,0 2,0 5,0 17,0 4,8 
2002 5,0 2,0 1,0 0,3 0,0 3,0 1,9 
2003 0,3 1,2 2,5 2,0 3,2 4,2 2,2 
2004 3,3 0,8 1,9 0,4 0,4 2,8 1,6 

Fósforo total    
(mg.L-1, como P) 

2001 0,170 0,030 0,030 0,080 0,030 0,120 0,077 
2002 0,080 0,030 0,090 0,040 0,040 0,050 0,055 
2003 0,040 0,050 0,040 0,110 0,220 0,230 0,115 
2004 0,070 0,040 <0,03 0,100 0,060 0,040 0,057 

Nitrogênio total 
(mg.L-1, como N) 

2001 2,12 0,85 1,72 1,27 3,22 2,45 1,94 
2002 1,76 0,97 1,29 2,14 2,14 1,87 1,70 
2003 5,53 0,96 1,48 1,38 1,83 4,14 2,55 
2004 0,64 2,05 0,67 1,12 4,05 3,48 2,00 

       Fonte: CETESB, 2002, 2003, 2004, 2005 apud MIERZWA, 2006 
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Figura 1 – Variação da condutividade elétrica da água do Reservatório Guarapiranga (adaptado 

de CETESB, 2002, 2003, 2004, 2005 apud MIERZWA, 2006) 
 

 

Segundo Marchetto e Ferreira Filho (2005), a presença de algas em concentrações 

elevadas causa sérios problemas em Estações de Tratamento de Água, sendo que a 

eventual presença de toxinas e compostos orgânicos causadores de gosto e odor, 

como o metilisoborneol (MIB) e a geosmina, que podem ser liberados por algas e 

demais microrganismos, são os mais relevantes. Os métodos mais comumente 

usados para a remoção de gosto e odor são por processos de filtração, para 

remoção das algas, adsorção em carvão ativado em pó e granular e oxidação 

química mediante o emprego do cloro, permanganato de potássio, ozônio e 

peroxônio (ozônio e peróxido de hidrogênio), no caso da remoção de toxinas e 

compostos orgânicos. No entanto, todos os métodos empregados para a remoção 

de MIB e geosmina têm limitações significativas. No tocante aos processos de 

oxidação química, tanto o cloro como o permanganato de potássio apresentam 

baixas eficiências de remoção, sendo o ozônio e peroxônio os agentes oxidantes 

mais efetivos, embora de maior custo. A utilização do cloro e dióxido de cloro tem se 

mostrado eficiente para remoção de algumas substâncias responsáveis pela 

ocorrência de gosto e odor, mas não para a remoção de MIB e geosmina 

(LALEZARY et al., 1986a apud MARCHETTO; FERREIRA FILHO, 2005). 
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Outro aspecto relevante no tratamento de água para abastecimento é a formação de 

subprodutos da desinfecção. Em 1974, nos Estados Unidos, descobriu-se que a 

reação do cloro, principal agente desinfetante no mundo, com a água contendo 

matéria orgânica natural, principalmente ácidos húmicos e fúlvicos, tinha como 

subproduto o clorofórmio, dito subproduto da desinfecção, com possível efeito 

carcinogênico. Desde então, outros subprodutos da desinfecção tem sido 

descobertos e, atualmente, um grupo de compostos denominado trihalometanos 

(THM), que inclui o clorofórmio, tem seus teores controlados em água potável (EPA, 

2001b; CESCO, 2007). No Brasil, o valor máximo permitido da soma das 

concentrações dos trihalometanos clorofórmio, bromodiclorometano, 

dibromoclorometano e bromofórmio na água de abastecimento público, de acordo 

com a Portaria 518, é 0,1 mg.L-1 (BRASIL, 2005).  De acordo com a WHO (2008), 

outros subprodutos da desinfecção com cloro são os ácidos haloacéticos, as 

cetonas cloradas e as haloacetonitrilas e uma das estratégias para minimizar a 

formação desses subprodutos é a redução das concentrações dos compostos 

precursores no processo de tratamento, antes da etapa de desinfecção. A 

ultrafiltração pode ser efetiva para a redução da concentração de matéria orgânica 

natural, precursora da formação de subprodutos da desinfecção, principalmente 

quando associada ao processo de coagulação ou adsorção em carvão ativado (EPA, 

2001b; SPETH; REISS, 2005; CESCO, 2007), constituindo-se ainda como um 

método físico de desinfecção que reduz a demanda por agente desinfetante e, 

conseqüentemente, a formação de subprodutos na etapa final de desinfecção 

(WHO, 2008). 

      

Desse modo, justifica-se a presente pesquisa a fim de avaliar o potencial da 

ultrafiltração num sistema que trata água de manancial degradado da RMSP, onde 

se espera obter principalmente a redução de turbidez, cor aparente, coliformes, 

carbono orgânico total e valores de absorção da radiação UV em 254nm, 

indicadores da presença de matéria orgânica natural precursora da formação de 

subprodutos da desinfecção.  
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1.2. Objetivos 
 

 

O objetivo principal do presente trabalho é: 

 

• Avaliar o desempenho do processo de ultrafiltração no tratamento de água na 

ETA Alto da Boa Vista que recebe água do Reservatório Guarapiranga, 

localizado na Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Os objetivos específicos são: 

  

• (a) Estudo do desempenho operacional de produção de água e (b) de 

remoção de contaminantes pelo processo de ultrafiltração tratando água 

decantada da ETA Alto da Boa Vista. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1. Tratamento de águas para consumo humano: qualidade dos 
mananciais e funções multiobjetivo das estações de tratamento de água 
 

 

A descoberta de que vários compostos naturais e sintéticos e, até mesmo, gerados 

durante o próprio tratamento da água, podem vir a manifestar-se em concentrações 

potencialmente perigosas para a saúde pública aumenta o desafio pela busca de 

formas seguras de produção de água para consumo humano (MENDES, 2006).  

 

Para Rebouças (1999) apud Mendes (2006), com o rápido crescimento da 

população, urbanização, industrialização e intensificação da produção agrícola, 

paralelamente ao uso de defensivos agrícolas, a partir de 1940, a “árvore” do 

controle da qualidade das águas de consumo humano torna-se cada dia mais 

ramificada, compreendendo aspectos físicos, bacteriológicos e químicos cada vez 

mais complexos. Ainda segundo esse autor, os constituintes em solução são 

classificados de acordo com a abundância relativa em: maiores, quando os teores 

são superiores a 5 mg.L-1; menores, quando as concentrações ficam entre 5 e 0,01 

mg.L-1; e traços ou microcontaminantes, quando os teores são inferiores a 0,01 

mg.L-1. O aprimoramento das técnicas analíticas fez com que o número regular de 

microcontaminantes identificados e quantificados na água, evoluísse 

significativamente durante as duas últimas décadas. O mesmo autor acrescenta que, 

nesse quadro, cresce a importância dos parâmetros denominados de 

microcontaminantes orgânicos e metais tóxicos. Esses elementos ou compostos 

podem causar efeitos danosos à saúde em teores muito baixos, da ordem de 

microgramas por litro (µg.L-1) e até nanogramas por litro (ng.L-1) (Adaptado de 

ENGELEN, 1981 apud MENDES, 2006). 

 

Para von Sperling (2005) apud Mendes (2006) e Oliveira (2003), a qualidade da 

água dos corpos d’água é função do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica, 

destacando a ocupação urbana como o fator mais impactante. Grandes centros 
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urbanos são responsáveis pela geração e lançamento de esgotos sanitários e 

efluentes industriais parcialmente ou inadequadamente tratados e, até mesmo, não 

tratados, de águas pluviais contaminadas pela lavagem da atmosfera, arraste e 

dissolução de substâncias expostas ao contato com as precipitações e escoamentos 

superficiais gerados, além de resíduos sólidos, parte dos quais, arrastados para as 

águas superficiais em decorrência de sua inadequada disposição, manejo e/ou 

tratamento. Um elemento fundamental para a avaliação dos recursos hídricos do 

ponto de vista qualitativo, passa necessariamente pelo conhecimento das cargas 

poluentes que são geradas nas bacias hidrográficas, e que traduzem os impactos 

ambientais sobre os corpos d’água como resultado das diferentes atividades 

socioeconômicas que existem no território. Alguns microcontaminantes orgânicos, 

como por exemplo, os pesticidas, são bem conhecidos, incluindo o seu impacto no 

ambiente. No entanto, o risco destas substâncias para saúde pública é 

extremamente difícil de quantificar, pois os efeitos biológicos da maioria desses 

poluentes são ainda mal conhecidos e a sua presença ocorre, em geral, em 

concentrações tão baixas que torna difícil a sua determinação analítica. Além disso, 

o seu comportamento no meio aquático em termos de adsorção, degradação e 

bioacumulação também é mal conhecido. Muitos dos microcontaminantes orgânicos 

foram sujeitos a restrições ou mesmo banidos em diversos países nos últimos vinte 

ou trinta anos. Sob essa nova perspectiva, dependendo dos níveis de poluição dos 

mananciais utilizados, os sistemas convencionais de tratamento de água, 

contemplando as etapas de coagulação, floculação, sedimentação, filtração e 

desinfecção com cloro, seriam insuficientes para tornar a água de qualidade segura 

para consumo humano. Segundo Ferreira Filho e Marchetto (2006) apud Mendes 

(2006), projetos de estações de tratamento de água (ETA) têm considerado como 

principais objetivos a otimização dos processos de remoção de material particulado 

e cor aparente, bem como a produção de água segura do ponto de vista 

microbiológico e químico. Nesse contexto, com relação ao aspecto qualitativo, 

historicamente, os mananciais empregados para abastecimento público sempre 

foram escolhidos de modo a possibilitar que as ETAs fossem do tipo convencional 

ou de variantes mais simplificadas (filtração direta, por exemplo). Como a maioria 

dos sistemas produtores de água no Brasil foi concebida há 30 ou mais anos, é 

natural que as tecnologias implantadas enfrentem dificuldades para a inclusão de 

etapas adicionais, adequadas à remoção de contaminantes antes desconhecidos ou 
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não quantificáveis. Os mesmos autores sugerem que a produção de água potável a 

partir de mananciais eutrofizados potencializa os problemas e desafios a serem 

enfrentados pelos profissionais do setor, especialmente para ETAs já existentes, que 

devem adequar-se a uma nova visão multiobjetivo, tanto no projeto, quanto na 

operação, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 – Funções multiobjetivos envolvidas no projeto e operação de ETAs (FERREIRA 
FILHO; MARCHETTO, 2006 apud MENDES, 2006) 

 
 

A legislação que estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao 

controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano no Brasil é a 

Portaria 518/2004, do Ministério da Saúde. Antes mesmo da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, o decreto federal nº 79.367 de 9/3/1977 atribuía ao 

Ministério da Saúde competência para elaborar normas sobre o padrão de 

potabilidade da água, a serem observadas em todo o território nacional. Desde 

então, o Ministério da Saúde sancionou 4 portarias que dispõe sobre potabilidade de 

água para consumo humano: Portaria 56Bsb/1977, Portaria 36GM/1990, Portaria 

1469/2000 e Portaria MS 518/2004 (BRASIL, 2004 apud MENDES, 2006), esta 

última idêntica à Portaria 1469/2000, à exceção de prazos para adaptação e alguns 

quesitos técnicos. A evolução desse arcabouço legal é resultado de aspectos já 

discutidos como o aumento dos impactos ambientais das atividades antrópicas nos 

mananciais e o desenvolvimento de técnicas analíticas que permitiram a 

identificação de um número cada vez maior de constituintes das águas e seus 
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possíveis impactos sobre a saúde humana, entre outros. Todavia, o tratamento de 

água atendendo critérios estabelecidos em normas, como a Portaria 518, não 

garante uma água segura para consumo humano uma vez que periodicamente são 

identificados novos contaminantes químicos e microbiológicos que levam à 

necessidade de revisão de legislações e diretrizes (WHO, 2008). 

 

A insegurança proporcionada pelo sistema poluidor moderno leva à necessidade da 

revisão do conceito de tratamento convencional. As operações e processos unitários 

de coagulação, floculação, sedimentação, filtração rápida e desinfecção com cloro 

podem ser insuficientes para a remoção da ampla variedade de poluentes existentes 

na maioria dos mananciais disponíveis, constituindo-se, portanto, em sistemas de 

tratamento incompatíveis com os níveis de segurança necessários para a garantia 

da qualidade da água de abastecimento. Assim, os sistemas de separação por 

membranas vêm se consolidando como opção no tratamento de água para 

abastecimento, não apenas como tecnologias emergentes para aumentar os níveis 

de proteção da saúde pública de consumidores, mas também para substituir com 

vantagens, diversas operações e processos unitários de tratamento. Água potável 

de alta qualidade, por exemplo, poderá ser produzida de mananciais com as 

características de alguns da Região Metropolitana de São Paulo, com o emprego de 

membranas de microfiltração ou ultrafiltração sem a necessidade de coagular, 

flocular sedimentar e filtrar (SCHNEIDER; TSUTIYA, 2001). 

 

 

2.2. Processos de separação por membranas para o tratamento de águas 
 

 

Os principais processos de separação por membranas para o tratamento de águas 

são a microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e a osmose reversa que utilizam a 

pressão hidráulica como força motriz para separar a água dos contaminantes 

(MIERZWA et al., 2008a). A principal aplicação da tecnologia de separação por 

membranas para o tratamento de águas é para a dessalinização de águas salobras 

ou salinas. Para tanto, utiliza-se o processo de nanofiltração ou osmose reversa com 

destaque para a última. A tecnologia de osmose reversa é a mais popular entre as 

tecnologias de separação por membranas e tem a capacidade de separar da água 
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espécies iônicas dissolvidas na massa líquida como: sódio, cloreto, cálcio, magnésio 

e outros. O principal fator que governa a capacidade de separação de cada 

processo é a abertura dos poros das membranas, pois o tamanho dos poros por si 

só representa uma barreira física para contaminantes que sejam maiores que a 

abertura dos mesmos. Desse modo, as membranas de osmose reversa são as que 

possuem menor diâmetro de poro seguido pelas membranas de nanofiltração, 

ultrafiltração e microfiltração (DROSTE, 1997). As Figuras 3 e 4 ilustram a 

capacidade de separação de cada um dos processos de separação por membranas 

que utilizam a pressão hidráulica como força motriz.  

 

A pressão de operação decresce na medida em que a abertura dos poros aumenta. 

Desse modo, conforme se pode observar na Figura 3, a osmose reversa trabalha 

com as maiores pressões e, portanto, consome mais energia por volume de água 

tratada (kWh.m-3). Por outro lado apresenta a maior capacidade de separação de 

contaminantes (DROSTE, 1997). 

 

De um modo geral, a membrana pode ser definida como uma região de 

descontinuidade interposta entre duas fases, podendo ser de material sólido, líquido 

ou gasoso (HWANG; KAMMERMEYER, 1975 apud LI, 2008).  
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Figura 3 – Características dos principais processos de separação por membranas  

(MIERZWA et al., 2008a). 
 

 
Figura 4 – Capacidade de separação dos processos de membranas (VICKERS, 2005a). 
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Nos processos de separação por membranas, existem três correntes de fluxo 

(Figura 3). A corrente de alimentação (água bruta) que se divide em duas outras 

correntes, a de permeado (água tratada), que se refere à porção que atravessou a 

membrana, e a de concentrado ou rejeito (água com contaminantes) que não 

atravessou a membrana (METCALF & EDDY, 2007). Conforme a solução (água de 

alimentação) contendo diversos constituintes (químicos, físicos e biológicos) escoa 

pela superfície da membrana, parte da água e de seus constituintes atravessa 

(permeia) a membrana e parte continua escoando pela superfície da mesma e é 

enriquecida em concentração dos diversos constituintes, dando origem ao 

concentrado ou rejeito (LI, 2008).  

 

Os principais tipos de membranas são: tubular, fibra oca, enrolada em espiral e 

placa plana (METCALF & EDDY, 2007). Nos sistemas de microfiltração e 

ultrafiltração é mais comum a utilização de membranas de fibra oca enquanto que 

para sistemas de nanofiltração e osmose reversa, predominam os módulos enrolado 

em espiral (VICKERS, 2005a). A Figura 5 ilustra os vários tipos de membranas e 

maiores detalhes são apresentados na Tabela 2. 

 

Segundo Vickers (2005a), a predominância dos módulos de fibra oca nos sistemas 

de MF e UF é devida aos seguintes fatores: (1) alta densidade de empacotamento 

(relação entre área de membrana e volume do módulo); (2) resistência mecânica 

bidirecional. Isso significa que essas membranas podem ser retrolavadas (reversão 

do sentido de fluxo) com ar, água ou uma combinação de ambos sem representar 

riscos à estrutura física dos módulos. A desvantagem se dá por conta de que, ao 

contrário dos módulos enrolados em espiral, normalmente, os módulos em fibra-oca 

não são intercambiáveis, ou seja, módulos de diferentes fabricantes não podem ser 

utilizados de forma conjunta num mesmo sistema de tratamento.  

 

O processo de separação pode se dar em membranas externas, quando as mesmas 

são dispostas em vasos de pressão, ou internas, quando são submersas na água de 

alimentação. 

  

Nos sistemas com membranas externas, normalmente uma bomba é utilizada para 

alimentar e, em alguns casos, recircular a água de alimentação através da 
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membrana (Figura 6a e 6c). O vaso de pressão tem a função de suportar a 

membrana e isolar a água de alimentação do permeado. Desse modo, os vasos 

devem ser projetados para prevenir vazamentos e minimizar as perdas de carga. 

Dependendo das pressões de trabalho, os vasos podem ser de material plástico ou 

fibra de vidro. Normalmente, o diâmetro varia de 100 a 300 mm e os comprimentos 

de 0,9 a 5,5 m. São dispostos em paralelo, tanto na vertical quanto na horizontal, 

otimizando espaço. A alimentação e o permeado são independentes para cada 

vaso.  

 

Nos sistemas com membranas internas, as membranas são imersas num tanque 

que contém a água de alimentação e o fluxo é promovido pela aplicação de vácuo 

na membrana produzido, normalmente, pela sucção de uma bomba centrífuga 

(Figura 6e) ou aproveitando a própria pressão hidrostática, dependendo da 

profundidade do tanque e das condições topográficas.     

 

Dois diferentes modos de operação podem ser usados em sistemas de 

microfiltração e ultrafiltração com membranas externas. No primeiro modo, 

conhecido como fluxo tangencial (cross flow) (Figura 6a) o escoamento da água de 

alimentação é paralelo à superfície da membrana (Figura 6e e 6f). A diferença de 

pressão através da membrana faz com que parte da água de alimentação permeie. 

Parte da água que não atravessa a superfície da membrana pode ser recirculada 

para a sucção da bomba de alimentação ou para um tanque de água de alimentação 

(equalização). A outra parte é descartada como concentrado, de forma contínua ou 

periódica. 

  

O outro modo de operação é conhecido como fluxo perpendicular (dead-end), 

ilustrado na Figura 6c. Não há descarte de concentrado durante a produção de 

permeado. Toda água de alimentação atravessa perpendicularmente a superfície da 

membrana. O material particulado, ou outros contaminantes, presente na água de 

alimentação fica retido na superfície da membrana e periodicamente é removido 

através de retrolavagem.  

 

Conforme os contaminantes presentes na água de alimentação vão se acumulando 

na superfície da membrana, a pressão vai aumentando no lado da alimentação e, 
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como conseqüência, o fluxo começa a diminuir (Figura 7). Esse é um dos efeitos do 

fenômeno conhecido como fouling da membrana. Quando a perda de fluxo se torna 

significante, o sistema, dependendo da configuração, pode ser retrolavado e 

periodicamente, faz-se uma limpeza química (Figura 6b, 6d e 6f). A limpeza química 

e a retrolavagem tem o objetivo de restaurar a permeabilidade da membrana, mas 

há uma perda irreversível (Figura 7). Essa perda irreversível depende do material da 

membrana, da qualidade da água bruta e das condições operacionais do processo 

em questão. As principais causas são (1) idade das membranas (2) compactação 

mecânica gerada por altas pressões de trabalho (3) interações físico-químicas e 

microbiológicas da água de alimentação com a membrana (METCALF & EDDY, 

2007).   
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Figura 5 – Diferentes tipos de membranas. (a) tubular única (b) tubulares agrupadas                  
(c) conjunto de fibras ocas num vaso de pressão com fluxo de dentro para fora (d) vista em 
corte de um módulo enrolado em espiral (e) fibra oca com fluxo de fora para dentro (f) fibra 
oca com fluxo de dentro para fora (g) membranas de placa plana dispostas em paralelo 
(METCALF & EDDY, 2007). 
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Tabela 2 – Descrição dos tipos de membrana mais utilizados 

Tipo Descrição 

Tubular 
(Fig. 5a e 5b) 

Na configuração tubular, a membrana é caracterizada por diâmetro 
maior que 5 mm e é disposta dentro de um vaso de pressão 
individualmente ou agrupada. O fluxo é dado de dentro para fora, ou 
seja, a água de alimentação é bombeada por dentro da membrana e o 
permeado é coletado no espaço anelar externo formado entre a 
membrana e o vaso de pressão. Parte da água, que não atravessa a 
superfície da membrana, continua escoando internamente e é 
descartada como concentrado. Essas unidades são normalmente 
utilizadas para águas com altas concentrações de sólidos em 
suspensão. As membranas tubulares são mais fáceis de serem limpas. 
A limpeza pode ser feita através da circulação de soluções químicas 
apropriadas auxiliadas por dispositivos mecânicos de limpeza. O custo 
dessa membrana, no entanto, é maior, bem como o consumo de 
energia durante a operação, pois é necessário manter uma velocidade 
tangencial alta sobre a superfície da membrana (~5 m.s-1) para evitar 
rápida queda de fluxo.  

Fibra-Oca         
(Fig. 5c, 5e e 5f) 

A membrana de fibra oca é uma variação da membrana tubular que 
apresenta diâmetro reduzido (≤0,5mm). São agrupadas em centenas ou 
milhares de fibras que podem ser colocadas dentro de um vaso de 
pressão ou submersas num tanque contendo a água de alimentação. A 
alimentação pode ser aplicada por dentro da membrana (fluxo de 
dentro para fora) ou por fora da membrana (fluxo de fora para dentro). 
Existe ainda a membrana capilar, que possui diâmetro intermediário, 
entre 0,5 e 5 mm. 

Enrolada em 
espiral (Figura 5d) 

Na membrana enrolada em espiral, um espaçador flexível tipo tela é 
colocado entre duas membranas planas no lado do permeado. As 
membranas são seladas em três lados. O lado aberto é conectado a um 
tubo perfurado. Também é colocado um espaçador flexível tipo tela no 
lado da alimentação. O conjunto é então enrolado ao redor do tubo 
perfurado que coleta o permeado. O termo espiral é devido ao fato de 
que o fluxo da água que permeia a membrana se dá num formato 
espiral até atingir o tubo coletor de permeado.  

Placa plana        
(Figura 5g) 

Nos módulos de placas planas, uma série de membranas planas são 
colocadas em paralelo com suportes apropriados. A água a ser tratada 
escoa entre as membranas e parte atravessa a superfície das mesmas 
sendo coletada como permeado.   

     Fonte: METCALF & EDDY, 2007; MIERZWA, 2008. 

 

Por isso, segundo Mierzwa (2006), um aspecto de grande relevância nos processos 

de separação por membranas refere-se aos materiais que as membranas são 

fabricadas. Isto é mais importante no caso das membranas poliméricas. Duas 

características de grande interesse em tratamento de água, associadas ao tipo de 

polímero utilizado na fabricação das membranas, são: 
 

• Potencial para a formação de depósitos: o potencial de formação de 

depósitos está associado com a afinidade ou não do polímero pela água, ou 

seja, hidrofilicidade ou hidrofobicidade. Membranas hidrofílicas têm uma 
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menor propensão para a formação de depósitos, o que irá resultar em uma 

maior produtividade; 

 

• Resistência a agentes oxidantes: alguns tipos de polímeros não toleram 

agentes oxidantes e podem ser degradados e, por isso, as membranas 

fabricadas com estes polímeros não podem ser expostas aos agentes de 

oxidação como, por exemplo, o cloro e seus derivados.  

 

Por natureza, a maioria dos polímeros apresenta certo grau de hidrofobicidade e, na 

prática, o critério para a seleção do material da membrana é escolher aquele que 

seja o menos hidrofóbico possível. 

 

Com relação à resistência aos agentes oxidantes, em alguns casos é possível 

utilizar membranas fabricadas com materiais poliméricos que têm maior tolerância a 

agentes oxidantes, ressaltando-se que esta condição acaba sendo restrita aos 

processos de microfiltração e ultrafiltração. 

 

Diferentes estratégias podem ser usadas para operação de sistemas de 

microfiltração e ultrafiltração. Com base no fluxo e na pressão transmembrana, 

podem-se definir 3 modos operacionais (Figura 8). O primeiro pode ser chamado de 

fluxo constante, no qual a taxa de fluxo é fixada e a pressão transmembrana varia 

(aumenta) com o tempo. O segundo é o de pressão transmembrana constante, onde 

é fixada a pressão transmembrana e o fluxo varia (diminui) com o tempo. Por fim, o 

terceiro modo é onde ambas as grandezas variam com o tempo. Tradicionalmente, o 

modo de fluxo constante tem sido mais utilizado (METCALF & EDDY, 2007). No 

entanto, alguns estudos mostram que para efluentes, por exemplo, o modo de 

operação com variação de ambas as grandezas tem se demonstrado mais eficiente 

(BOURGEOUS et al., 1999 apud METCALF & EDDY, 2007). 
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Figura 6 – Diferentes configurações e modos de operação de sistemas de membrana.            
(a) Sistema com membrana externa e fluxo tangencial (cross flow) (b) Retrolavagem de 
sistema com membrana externa (c) Sistema com membrana externa e fluxo perpendicular 
(dead end) (d) Retrolavagem de sistema com membrana externa (e) Sistema com membrana 
interna e extração a vácuo e (f) Retrolavagem de sistema com membrana interna (METCALF & 
EDDY, 2007). 
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Figura 7 – Ilustração do desempenho de um sistema de membrana com e sem limpeza 

apropriada (METCALF & EDDY, 2007).  
 

 

 

 

 
Figura 8 – Modos operacionais de sistemas de separação por membranas. (a) fluxo constante, 

(b) pressão transmembrana constante e (c) fluxo e pressão transmembrana variáveis 
(METCALF & EDDY, 2007) 
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Segundo Schneider e Tsutiya (2001) e Blumenroth e Schneider (2001), na produção 

de água potável, sistemas de ultrafiltração e microfiltração são utilizados para a 

separação de material particulado, coloidal e de microorganismos das águas brutas, 

oferecendo as seguintes vantagens sobre sistemas convencionais de tratamento:  

 

• Não há necessidade de aplicação de produtos químicos em água bruta de 

boa qualidade (exceto produtos químicos utilizados na limpeza química das 

membranas, que são consumidos em quantidades muito pequenas 

comparadas aos sistemas convencionais de tratamento); 

 

• O mecanismo de separação é por exclusão física de partículas com tamanho 

maior que a porosidade das membranas, não ocorrendo passagem de 

partículas com tamanho maior do que os poros. Na prática, entretanto, 

partículas com tamanho muito menor do que os poros são retidas, com 

grande eficiência, devido à torta formada sobre a membrana. 

 

• A qualidade da água tratada é constante e, independente de variações da 

qualidade da água de alimentação; 

 

• As plantas são compactas e de fácil automação; 

 

• Há possibilidade de aumentar a produção das plantas em mais de 50% 

durante curtos períodos de tempo (de algumas horas a poucos dias) sem 

afetar a qualidade da água tratada e a integridade das membranas.   

 

• O projeto modular das plantas permite fácil expansão. 

 

Como forma de ilustrar parte das vantagens citadas, Gregorski (2007) comenta a 

expansão de uma Estação de Tratamento de Água de abastecimento público por UF 

em Ontário (Canadá), que teve sua capacidade de produção aumentada em 40% 

com apenas 7% de acréscimo da área ocupada. 
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2.3. Parâmetros básicos de projeto e operação de sistemas de 
microfiltração e ultrafiltração 
 

 

Alguns parâmetros são importantes no projeto e análise do desempenho operacional 

dos processos de separação por membranas. São eles: o fluxo de água através das 

membranas, a recuperação, a pressão transmembrana, as vazões de alimentação, 

de permeado e de concentrado, a rejeição e o balanço de massa de contaminantes 

(EPA, 2005; METCALF & EDDY, 2007). 

 

O fluxo é definido como a vazão de permeado por unidade de área de membrana: 

 

J=
Qp

Am
    (Eq. 1) 

 

Onde: 

J=Fluxo de água através da membrana (L.h-1.m-2) 

Qp=Vazão de permeado (L.h-1) 

Am=Área de membrana (m²) 

 

Na Tabela 3 são mostrados valores típicos de fluxo utilizados em projeto de 

sistemas de separação por membranas. 
 

Tabela 3 – Valores típicos de fluxo em membranas 

 Processo Fluxo (L.h-1.m-2) 

Osmose Reversa 15 a 25 

Nanofiltração 20 a 30 

Ultrafiltraçãoa 25-50 

Microfiltraçãoa,b Não há uma regra geral, podem ser considerados valores          
de 50 a 70c 

a - em geral, é recomendável a realização de ensaios para determinação do fluxo.  
b - de acordo com dados de alguns fornecedores, estes valores podem ser maiores ou 
menores. 
c - acrescentado por J. C. Mierzwa. 
Fonte: Wagner, 2001 apud Mierzwa, 2006 
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A recuperação é a fração volumétrica da água de alimentação que é convertida em 

permeado num determinado intervalo de tempo, dada pela seguinte expressão: 

 

R=
Vp

Va
     (Eq. 2) 

 

Onde: 

R=Recuperação 

Vp=Volume de permeado (m³) 

Va=Volume de alimentação (m³) 

 

Deve ser descontado do volume de permeado, a água utilizada para limpeza 

química e/ou retrolavagens. 

 

Para membranas de microfiltração e ultrafiltração valores típicos de recuperação são 

maiores para sistemas trabalhando no modo dead end e, em geral, variam de 95 a 

98% para águas de alimentação com turbidez menor que 10 uT. Sistemas 

trabalhando no modo cross flow normalmente resultam em recuperações máximas 

de 90 a 95% para águas de alimentação com turbidez variando de 10 a 100 uT. 

Apesar da maior recuperação obtida no modo dead-end, esse modo operacional é 

geralmente restrito às águas de alimentação de melhor qualidade (BIOSYSTEMS, 

2008).  

 

Um outro parâmetro importante que deve ser levado em conta na concepção de 

sistemas de separação por membranas é a taxa de recuperação de água por 

passagem (Eq. 3). Para membranas enrolada em espiral, a taxa de recuperação por 

membrana é da ordem de 10% por passagem, ou seja, apenas um décimo da vazão 

que alimenta um módulo pode ser convertido em permeado. Esse critério tem o 

objetivo de minimizar a perda de fluxo ao longo do tempo. Assim é necessário 

estudar arranjos que permitam uma maior recuperação, o que é feito colocando-se 

membranas em série ou trabalhando-se com a recirculação do concentrado, 

conforme indicado na Figura 9 (MIERZWA, 2006). 
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Figura 9 – Esquema de operação de membrana enrolada em espiral com recirculação do 

concentrado. 
 

Rp=100.
Qp

Qa+Qr
     (Eq. 3) 

 

Onde: 

Rp=taxa de recuperação por passagem (%) 

 

Com o auxílio da Figura 10, pode-se definir a relação entre as vazões de permeado, 

concentrado e alimentação e o balanço de massa de contaminantes: 

 

Relação entre as vazões: Qa=Qp+Qc   (Eq. 4) 

Balanço de massa de contaminantes: Qa.Ca=Qp.Cp+Qc.Cc    (Eq. 5) 

 

Onde: 

Qa=Vazão de alimentação (L.h-1) 

Qc=Vazão de concentrado ou rejeito (L.h-1) 

Ca=Concentração de um contaminante na água de alimentação (mg.L-1) 

Cp=Concentração de um contaminante na água do permeado (mg.L-1) 

 

A rejeição é o percentual de remoção de um dado contaminante da água de 

alimentação em relação ao permeado e é expresso como (EPA, 2005): 

 

r= 1-
Cp

Ca
 x 100    (Eq. 6) 

 

Onde: 

r=Rejeição de um dado contaminante (%) 

Qa

Qr Qc

Qp
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Figura 10 – Esquema de operação genérico dos sistemas de separação por membranas 

(METCALF & EDDY, 2007) 
 

 

A pressão transmembrana é o gradiente de pressão que serve de força-motriz para 

o transporte de água através da membrana e pode ser definido como: 

 

Modo cross flow: 

 

PTM=
Pa+Pc

2
-Pp    (Eq. 7) 

 

Modo dead end: 

 

PTM=Pa-Pp (Eq. 8) 

 

Onde: 

PTM=Pressão transmembrana (kPa) 

Pa=Pressão na linha de alimentação (kPa) 

Pp=Pressão na linha de permeado (kPa) 

Pc=Pressão na linha de rejeito ou concentrado (kPa) 

 

A intensidade da força-motriz (PTM) que deve ser aplicada para a água atravessar a 

superfície da membrana está relacionada com duas formas de resistência, a saber: 

Alimentação 
(Qa;Ca;Pa)

Membrana

Permeado  
(Qp;Cp;Pp)

Concentrado 
(Qc;Cc;Pc)
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resistência intrínseca da membrana que está relacionada com as características do 

material que compõe a mesma e a resistência devida à camada de fouling formada 

sobre a superfície da membrana durante sua operação. A resistência total é dada 

pela soma das duas componentes e pode ser definida como: 

 

Rt=Rm+Rf (Eq. 9) 

 

Onde: 

Rt=Resistência total da membrana (kPa/L.h-1.m-2.cp) 

Rm=Resistência intrínseca da membrana (kPa/L.h-1.m-2.cp) 

Rf=Resistência devida à camada de fouling na membrana (kPa/L.h-1.m-2.cp) 

 

Enquanto a resistência intrínseca é constante e pode ser obtida do fabricante da 

membrana, a resistência devida à camada de fouling é variável. Se a resistência 

total da membrana e a temperatura da água de alimentação forem conhecidas, o 

fluxo pode ser calculado em função da pressão transmembrana e da viscosidade da 

água, conforme a Equação 9: 

 

JT=
PTM
Rt.µT

     (Eq. 10) 

 

Onde: 

JT=Fluxo para a temperatura T (L.h-1.m-2) 

µT=Viscosidade da água de alimentação para a temperatura T (cp) 

 

Quanto menor a temperatura da água, maior a viscosidade e, portanto, maior a 

pressão transmembrana necessária para manutenção de um dado fluxo. Desse 

modo variações na temperatura da água de alimentação podem afetar o fluxo e, 

conseqüentemente, a vazão de permeado de um sistema de separação por 

membrana. Assim, é comum, para efeito de comparação de resultados e 

identificação de mudanças nas condições operacionais de um dado processo, a 

execução da normalização do fluxo para uma dada temperatura de referência. Para 

uma dada pressão transmembrana e resistência total da membrana, a normalização 

do fluxo pode ser feita de acordo com a Equação 11: 
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JTR.µTR=JT.µT  (Eq. 11) 

 

Onde: 

JTR=Fluxo normalizado numa determinada temperatura de referência (L.h-1.m-2). 

µTR=Viscosidade da água numa determinada temperatura de referência (cp). 

 

É importante notar que o fluxo normalizado (JTR) não necessariamente reflete uma 

condição real de operação. Esse termo serve simplesmente para normalizar o fluxo 

com relação à temperatura de modo a ilustrar a influência da pressão 

transmembrana e resistência total da membrana. Desse modo, a alteração de JTR ao 

longo da operação é um indicativo de alteração da pressão transmembrana e/ou da 

resistência total da membrana.  

 

Geralmente, a fim de detectar alterações na produtividade decorrentes 

especificamente do fouling da membrana, é desejável normalizar o fluxo não só com 

relação à temperatura, mas também com relação à pressão transmembrana, 

conforme a Equação 12. 

 

MTR=
JTR

PTM
     (Eq. 12) 

Onde: 

MTR=Fluxo específico normalizado numa determinada temperatura e pressão 

transmembrana (L.h-1.m-2.kPa-1) 

 

A normalização pode ainda ser feita com relação à pressão transmembrana, de 

acordo com a Equação 13: 

 

PTMTR=
µTR

µT
 x PTMT    (Eq. 13) 

 

Onde: 

PTMTR=Pressão transmembrana a uma dada temperatura de referência (kPa) 

PTMT=Pressão transmembrana na temperatura T (kPa) 
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Assim, tem-se a pressão transmembrana que seria observada à temperatura TR 

para uma dada condição de fluxo e resistência da membrana. Normalizando os 

dados de pressão transmembrana e mantida a condição de fluxo, qualquer 

tendência de aumento observada na pressão transmembrana normalizada pode ser 

atribuída ao fouling ou outro fenômeno que impacta a resistência da membrana 

(como a compactação) (EPA, 2005). 

 

 

2.4. Ultrafiltração para o tratamento de águas de abastecimento 
 

 

A ultrafiltração tem a capacidade de separar colóides, material particulado, 

microorganismos e, diferentemente da microfiltração, moléculas dissolvidas de alto 

peso molecular. Na produção de água de abastecimento público, Doyen (1997) 

destacou que a ultrafiltração tinha preferência em relação à microfiltração devido a 

sua maior capacidade de separação para vírus e colóides sendo ainda menos 

susceptível com relação à obstrução dos poros da membrana.   

 

Na década de 1930, membranas poliméricas de ultrafiltração (UF) com diversos 

tamanhos de poro foram desenvolvidas. Importantes trabalhos foram feitos por 

William Elford, que criou módulos de membranas de acetato de celulose e nitrato de 

celulose e elucidou muitos dos princípios de separação da ultrafiltração (GREGOR; 

GREGOR, 1978 apud ANSELME; JACOBS, 1996). 

 

O mecanismo de separação de colóides, material particulado e microorganismos das 

membranas de UF é via exclusão física de partículas com tamanhos maiores que o 

tamanho de poro da membrana. Dependendo do tamanho de poro da membrana, 

moléculas de alto peso molecular podem ser separadas, predominando o 

mecanismo de separação baseado no peso molecular. Então, na maioria dos casos, 

é mais comum e apropriado o conceito de peso molecular de corte em substituição 

ao tamanho de poro como forma de caracterização da capacidade de separação da 

membrana de ultrafiltração (EPA, 2005). 
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O peso molecular de corte, freqüentemente expresso pela sigla MWCO (Molecular 

Weight Cutoff) é a especificação usada por fabricantes para descrever a capacidade 

de separação de uma dada membrana, e refere-se à massa molecular (em Daltons 

ou g.mol-1, sendo que 1 Dalton=1 g.mol-1) de um macrosoluto (normalmente, 

polietileno glicol, dextran ou proteína), para o qual a membrana apresenta 

capacidade de separação de mais de 90%. No entanto, não existe um limite bem 

definido para o peso molecular de corte de uma dada membrana, pois a separação 

não depende apenas da massa molecular do soluto, mas, também, das 

características da membrana, propriedades específicas do soluto testado, como o 

formato da molécula e das condições operacionais durante a avaliação, entre outros. 

Não existe ainda uma normatização internacional para determinação do peso 

molecular de corte e por isso o desempenho de diferentes membranas não pode ser 

analisado e comparado única e exclusivamente por este parâmetro (GREGOR; 

GREGOR, 1978 apud ANSELME; JACOBS, 1996; TAYLOR; WIESNER, 1999). 

Todavia, o peso molecular de corte de membranas de ultrafiltração, em geral, varia 

de 2.000 a 400.000 Daltons (DEGRÉMONT, 2007). 

 

De acordo com Kim et al. (1995) apud Teixeira (2001), apesar das membranas de 

ultrafiltração terem peso molecular de corte maior do que outros processos de 

separação por membranas, como a osmose reversa, por exemplo, e desta forma 

menos eficientes na remoção de compostos dissolvidos, a ultrafiltração pode ser 

efetiva na remoção de partículas (bactérias, protozoários, vírus e colóides) e de 

macromoléculas, responsáveis pela cor e turbidez da água além de substâncias 

precursoras da formação de subprodutos da desinfecção. 

 

A capacidade da ultrafiltração de separar microorganismos como cistos de 

protozoários, bactérias e vírus reduz, ainda, a demanda de agente desinfetante na 

água tratada (permeado), aumentando a qualidade microbiológica da mesma e 

diminuindo a formação de subprodutos da desinfecção (EPA, 2001a).  

 

Desde 1995, a utilização da ultrafiltração para produção de água de abastecimento 

vem crescendo regularmente e rapidamente motivada, principalmente, pelos 

seguintes fatores (DEGRÉMONT, 2007): 
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• Capacidade de separação de contaminantes: A grande capacidade de 

separação de contaminantes diminui a demanda de agente desinfetante na 

etapa de desinfecção, reduzindo a formação de eventuais subprodutos da 

desinfecção e, ainda, dependendo das características da água bruta, pode 

ser viável a obtenção de água potável sem a adição de qualquer produto 

coagulante ou pré-oxidante. 

 

• Custo de implantação e operação: O desenvolvimento da aplicação de 

diversos materiais e dos processos de fabricação de membranas aliado a 

sistemas de automação e à concorrência de mercado fez os custos caírem 

significativamente ao longo dos anos. 

 

Para exemplificar a utilização da UF para o tratamento de águas de abastecimento, 

pode-se citar o processo combinado de CAP/UF desenvolvido e aprimorado pela 

empresa Aquasource que o denominou de Processo CRISTAL (Combined Reactors 

Integrating a Separation by membranes and Treatment by Adsorption in Liquid). 

Esse processo combina o potencial de adsorção do carvão ativado com a 

capacidade de separação da UF. Com dosagens típicas de 2 a 10 mg.L-1 de CAP é 

possível melhorar a remoção de carbono orgânico total, precursores da formação de 

subprodutos da desinfecção, cor, compostos orgânicos causadores de gosto e odor 

e pesticidas. A Figura 11 mostra o diagrama operacional do processo 

(DEGRÉMONT, 2007; MUTTO, 2003).  
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Figura 11 – Desenho esquemático de uma planta de UF com opção de dosagem de CAP 

(DEGRÉMONT, 2007) 
 

Dentre as estações que utilizam o processo podem ser citadas (DEGRÉMONT, 

2007): 

 

• ETA Koper (Eslovênia): 34.500 m³.d-1. 

• ETA l´Ápié (França): 28.000 m³.d-1. 

• ETA Lausanne (Suíça): Essa estação trata água do lago Leman e foi 

construída em 1996 com capacidade de 43.200 m³.d-1. Em 2002, baseado na 

eficiência do processo, a capacidade foi ampliada para 70.000 m³.d-1 e utiliza 

a dosagem de CAP somente na eventualidade de poluição acidental.  

    

Analisando a Figura 11 pode-se observar a presença de um filtro tipo tela na linha de 

água bruta. Esse filtro tem a função te reter sólidos grosseiros que eventualmente 

possam danificar as membranas. Pode-se ainda conceber o sistema para se 

trabalhar no modo cross flow ou dead end, de acordo com a qualidade da água de 

alimentação. Quando a água bruta apresenta alto teor de sólidos em suspensão 

(>20 mg.L-1) e, principalmente, quando o teor ultrapassa 40 mg.L-1, torna-se 

obrigatória a manutenção de velocidades tangenciais altas (0,5 a 1 m.s-1) na 

superfície de alimentação de membranas poliméricas a fim de evitar a rápida 

colmatação (fouling) da membrana. Para tanto, utiliza-se a bomba de recirculação do 

concentrado indicada na Figura 11. A desvantagem desse modo de trabalho está 

relacionada com o consumo de energia (0,2 a 0,3 kWh.m-3) para manutenção de 

Água 
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velocidades tangenciais de 0,6 a 0,8 m.s-1, respectivamente. Por outro lado, se a 

água apresentar baixos teores de sólidos em suspensão, pode-se trabalhar no modo 

dead end, desligando a bomba de recirculação do concentrado e consumindo menos 

energia (0,1 a 0,2 kWh.m-3). Em ambos os casos, a retrolavagem é normalmente 

ajustada para durações de 30 s a 1 min em intervalos que variam de 30 a 120 min. 

Durante a retrolavagem pode-se ainda aplicar cloro para inibir o desenvolvimento de 

biofilme (DEGRÉMONT, 2007). 

 

A maioria das pesquisas que utilizam membranas de ultrafiltração para o tratamento 

de água de abastecimento têm sido feitas com membranas de fibra oca, sendo raros 

os trabalhos que utilizam membranas enrolada em espiral (ARNAL et al, 2002; 

ARNAL et al, 2004 apud MIERZWA et al, 2008b). Atualmente, as membranas 

enrolada em espiral têm a vantagem do menor custo de aquisição que, em geral, 

varia de US$25 a $50 por m2 de membrana, contra até US$300 por m² das 

membranas de fibra oca (WAGNER, 2001 apud MIERZWA et al, 2008b). Por outro 

lado, o custo energético é maior quando se utiliza membrana enrolada em espiral 

porque a pressão transmembrana requerida para a manutenção de um dado fluxo é 

maior. Apesar da questão dos custos, há que se levar em conta ainda a qualidade 

da água produzida e a capacidade de produção (MIERZWA et al, 2008b). Sendo 

assim, a presente pesquisa tem foco na aplicabilidade técnica da membrana de 

ultrafiltração enrolada em espiral como forma de contribuir para o conhecimento das 

potencialidades dos sistemas de separação por membranas para o tratamento de 

águas de abastecimento. 

 

 

2.5. Aplicações da ultrafiltração para o tratamento de águas de 
abastecimento 
 

 

De acordo com Cheryan (1998), o tratamento de águas de abastecimento é 

potencialmente a maior aplicação para o processo de ultrafiltração. Isso se justifica 

pelas legislações de água potável que são cada vez mais restritivas com relação à 

presença de contaminantes tornando os processos convencionais de tratamento, em 
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alguns casos, inadequados principalmente quando são utilizados mananciais de 

superfície degradados por processos de poluição. Contaminantes como os cistos de 

protozoários de Giardia e Cryptosporidium, bem como compostos orgânicos 

causadores de gosto e odor e precursores da formação de subprodutos da 

desinfecção podem não ser adequadamente tratados pelos processos 

convencionais, fortalecendo a aplicação da ultrafiltração (JACANGELO et al. 1991, 

1995; MADAENI et al., 1995 apud CHERYAN, 1998).  

 

A primeira Estação de Tratamento de Água de abastecimento público por 

ultrafiltração no mundo entrou em operação na França em 1988 (ANSELME; 

JACOBS, 1996), com capacidade de produção de 256 m³.d-1 e foi projetada pela 

fabricante de membranas Aquasource. Daí em diante, até 1996, foram implantadas 

outras 27 ETAs pela mesma empresa, a maioria delas na França, com capacidades 

de até 55.000 m³.d-1 tratando água de mananciais subterrâneos e superficiais. 

Algumas dessas estações foram concebidas para utilização da adsorção em carvão 

ativado em pó (CAP) seguido de UF, conforme esquema da Figura 11, de modo a 

maximizar a remoção de compostos orgânicos dissolvidos quando esses são 

presentes em grandes concentrações. Esse processo combinado CAP/UF foi 

concebido para ser utilizado diretamente na água bruta ou após processo 

convencional de clarificação (coagulação e floculação) (ANSELME; JACOBS, 1996). 

 

Nos Estados Unidos, tratando água do Lago Decatur, Clark e Heneghan (1991) 

identificaram a influência significativa do pré-tratamento com CAP na remoção de 

carbono orgânico dissolvido (COD). O estudo foi realizado com 2 modelos de 

membranas de fibra oca de polisulfona, com peso molecular de corte (PMC) de 

100.000 e 10.000 g.mol-1, respectivamente. Sem o pré-tratamento a remoção ficou 

em torno de 40% e com o pré-tratamento chegou a 85%. Foi detectado ainda que 

não houve diferença significativa na remoção de COD, com ou sem o pré-

tratamento, entre as membranas de 100.000 e 10.000 g.mol-1 e a explicação para 

isso é que, após análises da água bruta do lago em cromatógrafo, constatou-se que 

o peso molecular médio dos compostos orgânicos presentes era de 1000 g.mol-1 

sendo apenas uma pequena fração com peso molecular maior que 100.000 g.mol-1. 

A turbidez do permeado em ambos os modelos de membrana, com e sem pré-

tratamento, ficou abaixo de 0,1 uT.   
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Na França, Cabassud et al. (1991) realizaram experimentos em planta piloto de 

ultrafiltração com membranas de fibra oca, tratando água de rio próximo à região da 

nascente, em Amoncourt. Durante o estudo, a água bruta teve grandes variações de 

qualidade, com turbidez de 2 até 300 uT e COT chegando a 9 mg.L-1. A planta foi 

ajustada para trabalhar no regime dead end com fluxo constante (pressão 

transmembrana variando) e retrolavagem periódica. Foram analisadas então as 

remoções de ferro, alumínio, turbidez, COT e substâncias que absorvem radiação 

UV em 254nm (UV254). Para teores médios de ferro e alumínio na água bruta de 50 e 

210 µg.L-1, a remoção média foi de 99 e 95%, respectivamente. De acordo com os 

pesquisadores, a remoção foi possível porque provavelmente esses metais estavam 

presentes na forma de hidróxidos formando colóides. A turbidez, apesar de grandes 

variações da água bruta, manteve-se sempre abaixo de 0,1 uT. A remoção média de 

COT e UV254 foi de 20 e 40%, respectivamente. Vale ressaltar que nenhum tipo de 

pré-tratamento foi utilizado.  

 

Nos Estados Unidos, buscando atender legislações de água potável cada vez mais 

restritivas, a empresa CUNO desenvolveu, em 1992, um sistema modular compacto 

de tratamento de água por ultrafiltração para vazões de até 36 m³.d-1. Utilizando 

membranas enroladas em espiral de polietersulfona com PMC de 10.000 g.mol-1, foi 

possível obter água de boa qualidade para os parâmetros analisados, conforme 

Tabela 4 (PATEL, 1992). 

 
Tabela 4 – Qualidade da água após ultrafiltração no experimento de Patel (1992) 

Parâmetro Água bruta Água tratada 

Coliformes totais 200 UFC.100mL-1 <1 UFC.100mL-1 

Bactérias Heterotróficas 
(R2A) 360.000 UFC.100mL-1 <10 UFC.100mL-1 

Turbidez 0,85 uT <0,12 uT 

                 Fonte: Patel, 1992 

 

Em algumas regiões da Dinamarca, águas subterrâneas com altas concentrações de 

matéria orgânica (substâncias húmicas) servem de manancial para o abastecimento 
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público. Essas águas são caracterizadas por teores de Carbono Orgânico Não 

Purgável (CONP=COT-COV) maiores que 5 mg.L-1, apresentando problemas de cor 

e presença de precursores da formação de subprodutos da desinfecção (THM e 

HAA). Sendo assim, Alborzfar; Gren e Jonsson (1994) testaram a aplicação da UF 

para remoção de CONP de dois mananciais (Fjand e Skagen) com quatro 

membranas de placa plana de diferentes materiais e PMCs (Tabela 5). Os 

experimentos foram conduzidos no modo cross flow, por batelada, com pressão 

transmembrana de 600 kPa e temperatura da água de alimentação variando de 20-

30°C. Os resultados mostraram que, para a água de Fjand, todas as membranas 

apresentaram remoção de CONP superior a 98% (água final com CONP < 1 mg.L-1), 

independente do peso molecular de corte das membranas. Em função da diferença 

de material das membranas, a recuperação de água variou de 60-75% e o fluxo de 

11-63 L.h-1.m-2. No caso de Skagen, as membranas com peso molecular de corte de 

2000 g.mol-1 não foram capazes de produzir água com CONP menor que 3 mg.L-1 

(padrão de potabilidade na Dinamarca). As outras membranas (Desal 5 DL e 

HC50PP) removeram de 85-100% de CONP (permeado da UF com teores menores 

que 1,5 mg.L-1), com fluxos variando de 12-34 L.h-1.m-2 e recuperação de até 80%. 

Segundo os autores, a menor eficiência verificada em Skagen deve-se não ao teor, 

mas, sobretudo à distribuição de peso molecular dos compostos orgânicos 

presentes. 

 
Tabela 5 – Especificação das membranas e da qualidade da água bruta do estudo de Albofzar; 

Gren e Jonsson (1994)  
Membranas 

Nome comercial Material PMC (aprox.) 

Desal 5 DL Filme fino composto 200-300 g.mol-1 

HC50PP Filme fino composto, 
poliamida 500 g.mol-1 

GR90PP Polisulfona 2000 g.mol-1 

Hekla01 Polisulfona 
hidrofilizada 2000 g.mol-1 

Água Bruta 
Manancial CONP mg.L-1 

Fjand 7,3 
Skagen 19 

                       Fonte: Alborzfar; Gren e Jonsson, 1994 
  

Na França, problemas com a presença de compostos orgânicos halogenados, gosto 

e odor associados à proliferação de algas, micropoluentes como atrazina e matéria 



37 
 

orgânica residual, levaram a empresa LYONNAISE DES EAUX (1995) a desenvolver 

projeto piloto e implantação em escala real, do Processo CRISTAL (CAP/UF) em 

substituição a adsorção em carvão ativado granular (CAG) na ETA de Vigneux-sur-

Seine, localizada 20 km ao sudeste de Paris. A ETA tratava 55.000 m³.d-1 de água 

do Rio Sena abastecendo 400.000 habitantes. A seqüência original do tratamento 

incluía coagulação, floculação, sedimentação, adsorção em carvão ativado granular 

e desinfecção com cloro. Como parte de um programa de modernização da ETA, 

foram avaliadas duas seqüências de tratamento: 

 

• Seqüência 1: Coagulação, floculação, sedimentação, oxidação com peroxônio 

(O3+H2O2), adsorção em carvão ativado granular e desinfecção com cloro; 

 

• Seqüência 2: Coagulação, floculação, sedimentação, oxidação com peroxônio 

(O3+H2O2), Processo CRISTAL e desinfecção com cloro.   

 

A análise comparativa indicada na Tabela 6 mostra as vantagens da Seqüência 2 na 

remoção de contaminantes. O uso do CAP em relação ao CAG tem ainda como 

benefício, a adsorção constante da matéria orgânica e micropoluentes, pois o carvão 

é aplicado em regime contínuo na água de alimentação e eliminado do sistema 

através do concentrado, diminuindo o risco de saturação do carvão ativado no 

processo, que é maior quando se utilizam leitos fixos de CAG.  

 
Tabela 6 – Comparação da eficiência das diferentes seqüências de tratamento do trabalho de 

LYONNAISE DES EAUX (1995) 

Parâmetro Água Bruta    
(Rio Sena) 

Água Tratada 
Seqüência 1 

Água Tratada 
Seqüência 2 

Contagem de partículas > 5µm 105 - 106 4.104 - 10.104 0 

Turbidez (uT) 5  -  50 0,1 - 0,2 <0,1 

Coliformes totais (por 100 mL) 103 - 104 0 0 

Fitoplâncton (n°.L-1) 5.105 - 20.105 5.102 - 2.104 0 

COT (mg.L-1) 3,2 - 4 <1 - 2 <1 

Atrazina (ng.L-1) 80 - 150 <20 - 80 <20 

Gosto (teste de diluição) 5  -  12 <1 - 2 <1 
        Fonte: Lyonnaise des eaux, 1995 
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No Japão, Nakatsuka; Nakate e Miyano (1996) realizaram experimentos, captando 

água de rio, para tratamento por duas membranas de UF de fibra oca de diferentes 

materiais e pesos moleculares de corte, uma em acetato de celulose (mais 

hidrofílica) com PMC de 150.000 g.mol-1 e outra em polietersulfona (menos 

hidrofílica) com PMC de 30.000 g.mol-1. A pressão transmembrana foi mantida 

constante e igual a 50 kPa. Diferentes condições de retrolavagem foram utilizadas. 

Foram então analisadas a produtividade e a qualidade da água tratada. O estudo 

permitiu concluir que: (1) a ultrafiltração de água de superfície é fortemente 

dependente do material da membrana, das condições operacionais e da qualidade 

da água bruta, (2) A pressão de retrolavagem deve ser, pelo menos, o dobro da 

pressão transmembrana (de filtração) a fim de maximizar a recuperação e a 

manutenção do fluxo e (3) O fouling provocado nas membranas durante os períodos 

de alta turbidez e alta concentração de compostos orgânicos (UV 260nm) na água 

bruta, reduziu o fluxo e aumentou a rejeição de UV 260nm devido à formação de 

uma segunda camada (torta) sobre a superfície da membrana. A remoção de 

compostos orgânicos com peso molecular menor que o PMC da membrana foi 

observado e, segundo os autores, também foi devida à adsorção na camada de 

torta.  A Tabela 7 mostra a qualidade da água obtida. 

 
Tabela 7 – Resultados de qualidade da água do estudo de Nakatsuka; Nakate e Miyano (1996)  

Parâmetros Água 
Bruta 

Permeado 
Membrana 

Acetato 
de 

Celulose 

Membrana 
Polietersulfona 

pH 6,6 - 8 6,6 - 8 6,6 - 8 

Turbidez (uT) 5 – 67 <0,1 <0,1 

Ferro total (mg.L-1) 0,24-0,54 <0,03 <0,02 

Contagem de 
bactérias (n°.mL-1) 500-2000 0 0 

Carbono orgânico 
total (mg.L-1) 1,9-12,8 1,0 - 3,3 1,2 - 2,2 

UV 260nm (cm-1) 0,03-0,28 0,01 - 0,04 0,01 - 0,03 

Condutividade 
elétrica (µS.cm-1) 70 - 320 70 - 320 70 - 320 

Fonte: Nakatsuka; Nakate e Miyano, 1996 
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Na África do Sul, foi implantada uma planta piloto de UF tratando água de superfície 

utilizando membranas capilares de polisulfona (fluxo de dentro para fora e PMC de 

40.000 g.mol-1). O sistema funcionou de forma contínua durante 20.000 horas 

trabalhando no modo cross flow com retrolavagem periódica e pressão 

transmembrana variando de 60–120 kPa. Os resultados mostraram recuperação de 

85–95%, fluxo específico médio de 1 L.h-1m-2.kPa-1, remoção de turbidez maior que 

95% (permeado variando de 0,08-0,15 uT), cor aparente entre 92-97% (permeado 

variando de 8-20 mg.L-1 Pt-Co), ferro de 97-99% (permeado <0,05 mg.L-1) e matéria 

orgânica natural de 60-85% (permeado <20 mg.L-1). Coliformes totais e 

termotolerantes apresentaram 100% de rejeição. Foi observada perda irreversível 

média de fluxo de 15-20% sendo a vida útil da membrana estimada como sendo 

maior que 5 anos. Os autores concluíram que a UF é um poderoso recurso no 

tratamento de águas de superfície para abastecimento público na África do Sul 

(BOTES; JACOBS e BRADSHAW, 1998). 

 

Na China, Xia et al. (2004) implantaram uma planta piloto de UF no Reservatório 

Binxian para avaliação da qualidade da água produzida. Foram utilizadas 

membranas de fibra oca de poliacrilonitrila com PMC de 50.000 g.mol-1. A planta 

operou no modo cross flow com retrolavagem periódica e pressão transmembrana 

constante de 100 kPa. Além da aplicação direta da UF, foi avaliada uma alternativa 

de pré-tratamento com coagulação utilizando policloreto de alumínio. Aplicando 3 

mg.L-1 de policloreto de alumínio foi observado um aumento de fluxo de 190 para 

210 L.h-1.m-2. Porém, para concentrações menores que 3 mg.L-1, não foi observado 

aumento significante de fluxo. A Tabela 8 mostra os resultados de qualidade da 

água. O tratamento por ultrafiltração resultou em remoção efetiva de turbidez, ferro, 

manganês, alumínio e coliformes. A redução de carbono orgânico total foi 

considerada satisfatória (24,6% sem coagulação e 42,1% com coagulação). A água 

tratada atendeu os padrões de potabilidade chineses para os parâmetros 

analisados.  
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Tabela 8 – Qualidade da água obtida por Xia et al. (2004) 

Parâmetros Água 
Bruta 

Água Tratada 

UF Coagulação 
+ UF 

Turbidez, uT 23 0,1 0,1 

DQO, mg.L-1 5,3 4,4 3,7 

COT, mg.L-1 5,7 4,3 3,3 

Condutividade Elétrica, µs.cm-1 254 248 265 

Nitrato, mg.L-1 1,01 1,01 0,9 

Alumínio, mg.L-1 0,69 <0,002 0,029 

Potássio, mg.L-1 3,894 3,633 3,635 

Amônia, mg.L-1 0,04 0,02 0,02 

Ferro, mg.L-1 0,415 <0,002 <0,002 

Manganês, mg.L-1 0,019 0,002 0,003 

Cálcio, mg.L-1 30,69 29,45 35,76 

Coliformes totais, contagem.mL-1 160 0 0 

Fonte: Xia et al., 2004 
 

Na Polônia, Mozia e Tomaszewska (2004) realizaram estudos, em escala de 

laboratório, para determinar o efeito da aplicação de CAP no fluxo de permeado e na 

remoção de contaminantes orgânicos no processo de ultrafiltração tratando água do 

Lago Miedwie. Foram utilizadas membranas planas em poliacrilonitrila de 110.000 

g.mol-1. A espectroscopia foi utilizada para avaliar as características das substâncias 

causadoras de fouling. A dosagem de CAP utilizada foi de 100 mg.L-1. O sistema 

trabalhou no modo cross flow com pressão transmembrana de 300 kPa e 

retrolavagem periódica. Os experimentos foram executados com dois diferentes 

valores de pH do permeado  (8,7, pH natural da água do lago e 6,5, ajustado com 

ácido sulfúrico). Os resultados mostraram que o pH e a adição do CAP não tiveram 

influência sobre o fluxo de permeado. Foi constatado que a adição de CAP melhorou 

a remoção de compostos orgânicos. Com pH 8,7, sem CAP, foi observada remoção 

de cor de 57%, UV 254nm de 44% e COT de 42%. Com adição de CAP, houve 

remoção de cor de 94%, UV 254 nm de 64%, e COT de 55%. Com pH=6,5, sem 

adição de CAP, constatou-se 31% de remoção de cor, 30% de UV 254nm e 30% de 

COT. Com CAP, atingiram-se remoções de 92% de cor, 64% de UV 254nm e 56% 

de COT. Sem adição de CAP, a eficiência da remoção de compostos orgânicos foi 
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maior com pH 8,7. Uma possível explicação é que, sabidamente, a estrutura de 

moléculas orgânicas de alto peso molecular é dependente do pH. Em valores de pH 

menores, a molécula se encontra numa forma compacta. Para valores maiores de 

pH, os grupos carboxílicos começam a se dissociar e as moléculas adquirem uma 

forma mais linear, resultando em melhores eficiências de remoção de UV 254 nm. 

De acordo com o padrão de potabilidade Polonês, a água tratada, em todos os 

casos, pôde ser classificada como potável: sem CAP, a cor chegou a valores de 6 

mg.L-1 Pt-Co e com CAP, valores de 1 mg.L-1 Pt-Co foram observados. Com base na 

análise de espectroscopia, foi possível detectar que o principal agente causador de 

fouling eram os silicatos. 

 

Nos Estados Unidos, Choi et al. (2005) desenvolveram estudo em planta piloto com 

membrana tubular de UF de polisulfona (30.000 g.mol-1) tratando água de superfície 

(reservatório). O sistema foi operado no modo cross flow com recirculação total do 

concentrado e descarga periódica (1 min a cada 4 h), pressão transmembrana de 

230 kPa e velocidade sobre a superfície de alimentação da membrana de 4,7 m.s-1 

por um período de 4000 h sem limpeza química e retrolavagem. Os resultados 

mostraram que o comportamento do fluxo de permeado foi similar ao dos sistemas 

com retrolavagem periódica devido a alta velocidade sobre a superfície da 

membrana, inibindo o fouling, porém consumindo mais energia. Foram identificados 

três estágios distintos de queda do fluxo de permeado com o tempo: (1) Queda 

brusca de 120 para 30 L.h-1.m-2 em 1250 h de operação devido ao rápido acúmulo 

de uma camada de fouling na superfície da membrana, (2) decréscimo gradual até 

15 L.h-1.m-2 em 2800 h de operação e (3) fluxo estável de 15 L.h-1.m-2 até 4000 h. 

Durante as 4000 h, a qualidade do permeado foi estável. A rejeição de UV 260 nm 

foi por volta de 58% (<0,15 cm-1 no permeado) e de COD de 49% (<2 mg.L-1 no 

permeado). Segundo os autores, esses resultados sugerem uma rejeição 

preferencial de moléculas maiores e compostos aromáticos. O processo apresentou 

também grande eficiência na remoção de turbidez, que se manteve menor que 0,15 

uT mesmo quando a mistura da água bruta com o concentrado atingiu valores de 

800 uT. Medições de turbidez e sólidos suspensos realizadas no concentrado deram 

resultados similares aos obtidos por cálculos de simples balanço de massa, 

enquanto que para o COD e UV 260nm os valores medidos foram bem menores que 

os calculados. De acordo com os autores, essas discrepâncias poderiam ser 
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atribuídas a vários fatores, dentre eles: (1) adsorção de compostos orgânicos na 

superfície da membrana, (2) adsorção dos compostos orgânicos aos sólidos 

suspensos removidos do sistema durante os eventos de descarga periódica e (3) a 

decomposição dos compostos orgânicos na camada de fouling (torta). 

 

Na Polônia, experimentos realizados em escala de laboratório por Kabsch-

Korbutowicz (2006), avaliaram a influência da coagulação em linha na remoção de 

matéria orgânica (UV 254nm) e na redução do fouling (fluxo). A absorção de 

radiação UV 254nm da água bruta era de 0,425 cm–1 e o pH de 7,7. Foram utilizados 

três diferentes coagulantes, sulfato de alumínio (Al2(SO4)3), aluminato de sódio 

(NaAlO2) e policloreto de alumínio e  aplicadas três dosagens para cada coagulante 

(1,79, 2,87 e 3,59 mg.L-1 Al). Dois diferentes tipos de membranas de UF foram 

estudados, uma em polietersulfona e outra de celulose regenerada, ambas de 

30.000 g.mol-1. A pressão transmembrana aplicada foi de 100 kPa. Os resultados 

indicaram que a aplicação de sulfato de alumínio ou policloreto de alumínio 

melhoraram a remoção de UV 254 nm porém, o aluminato de sódio não representou 

efeito algum. Sem a aplicação de coagulante, a redução de UV 254 nm foi de 50% 

(polietersulfona) e 30% (celulose regenerada). O melhor resultado foi verificado com 

a aplicação de sulfato de alumínio na dosagem de 3,59 mg.L-1 Al, quando houve 

redução de 78% para ambas as membranas. Foi verificado também que a 

coagulação reduziu consideravelmente o fouling. Sem coagulante, a queda de fluxo 

observada foi de 60% (polietersulfona) e 40% (celulose regenerada). Com a 

coagulação, a melhor condição observada para a membrana de polietersulfona foi 

com a aplicação de sulfato de alumínio na dosagem de 2,87 mg.L-1 Al, quando 

houve redução de fluxo de apenas 30%. Para a membrana de celulose regenerada, 

a melhor condição foi com policloreto de alumínio (2,87 mg.L-1 Al) quando foi 

verificada apenas 15% de queda de fluxo. Concluiu-se que a coagulação em linha é 

um pré-tratamento conveniente e de baixo custo, principalmente para sistemas 

pequenos de UF.  

 

Em Singapura, um sistema híbrido de coagulação-ultrafiltração também foi estudado 

por Qin et al. (2006) tratando água de reservatório para fins de abastecimento 

público. A água bruta coletada foi pré-tratada com 5 mg.L-1 Al e pH de coagulação 

de 5,2. Em laboratório, membranas de UF de fibra oca de polietersulfona/ 
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polivinilpirrolidona com tamanho de poro de 0,05 µm foram então utilizadas para 

filtrar o sobrenadante após correção de pH para 7,2. Diferentes condições de fluxo, 

intervalos de retrolavagem e recuperação de água foram estudados. Os resultados 

mostraram remoção de turbidez (>99%) e matéria orgânica natural em termos de 

COD (até 59,5%). A turbidez e o COD do permeado foram 0,10 uT (máximo) e 2,26 

mg/L (média). Coliformes totais e THM não foram detectáveis. A UF teve um alto 

fluxo normalizado (6–7 L.h.-1m-2.kPa-1 a 25°C),  baixos valores de pressão 

transmembrana (13–17 kPa) e até 99% de recuperação. Os autores concluíram que 

o sistema híbrido de coagulação–UF pode ser incorporado em estações de 

tratamento convencionais, substituindo a filtração, para produção de água de 

abastecimento público de melhor qualidade. 

 

No Equador, uma planta de UF utilizando membranas de polietersulfona (150.000 

g.mol-1) de fibra-oca foi instalada com o objetivo de produzir água potável para 

abastecimento público e industrial. O sistema trabalha com a pressão hidrostática 

(250 kPa), aproveitando as condições topográficas locais. A capacidade de 

produção é de 2000 L.h-1. A Tabela 9 mostra os resultados das análises da água 

bruta e do permeado evidenciando a eficiência do sistema na redução de turbidez e 

de bactérias, produzindo água segura para o consumo humano (ARNAL et al., 

2007).  
 

Tabela 9 – Análises da água bruta e após UF do estudo de Arnal et al. (2007) 

Parâmetro Unidade Água Bruta Permeado Concentrado
Alcalinidade Total mg.L-1 CaCO3 64,6 68,7 64,6 

Condutividade elétrica µS.cm-1 120 130 113 
Dureza Total mg.L-1 CaCO3 57,1 55,2 55,2 

Turbidez uT 0,85 0,28 0,61 
pH --- 7,05 7,63 6,49 

Coliformes totais NMP.100mL-1 900 <2 >1000 
Coliformes termotolerantes NMP.100mL-1 70 <2 170 

     Fonte: Arnal et al. (2007) 

 
Na Espanha, foram feitos estudos em planta piloto de UF equipada com membranas 

submersas enrolada em espiral, de polietersulfona com tamanho de poro de 0,05 

µm. trabalhando no modo dead end. A água bruta era de superfície (reservatório). O 

sistema operou continuamente por 180 dias produzindo 0,9 m3.h-1 (fluxo igual a 54 
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L.h-1.m-2) com pressão transmembrana de 20 kPa e retrolavagem periódica. A 

recuperação média foi de 93%.  O permeado apresentou excelente qualidade físico-

química e total ausência de microorganimos indicadores de contaminação fecal 

(vírus e bactérias), mesmo com variações da água bruta (Tabela 10). A contagem de 

bactérias aeróbias totais revelou problema de contaminação no lado do permeado, 

após a água atravessar a superfície da membrana, o que poderia ser controlado 

através de limpezas químicas periódicas. O principal problema apresentado por esse 

sistema foi a baixa eficiência na remoção de matéria orgânica natural (UV 254 nm), 

parâmetro para o qual foi observado que a qualidade do permeado varia de forma 

linear com a qualidade da água bruta. Em aplicações para produção de água de 

abastecimento, isso significa que aumentariam os riscos da formação de 

subprodutos da desinfecção na fase final de desinfecção (pós-cloração). No entanto, 

esse tipo de membrana poderia ser usado para águas com baixos teores de matéria 

orgânica natural, oferecendo vantagens sobre o sistema convencional (ROJAS et al., 

2008). 

 
Tabela 10 – Resultados de qualidade da água do estudo de Rojas et. al. (2008) 

Parâmetros Água Bruta Permeado % 
remoçãoMáximo Mínimo Média Máximo Mínimo Média 

Turbidez (uT)  12,8 3,9 6,4 0,95 0,07 0,24 96,25 
SST (mg.L-1) 81,6 2 12,03 0 0 0 100 
UV254 (cm-1) 0,039 0,009 0,019 0,021 0,006 0,011 42,11 
Coliformes 
termotolerantes 
(UFC.100mL-1) 

185.000 9 2.098 0 0 0 100 

E. coli (UFC.100mL-1) 170.000 8 1.006 0 0 0 100 
Bactérias aeróbias 
totais (UFC.mL-1) 3,75.106 120 71.301 5 0 1,6 99,90 

 Fonte: Rojas et al., 2008 

 
No Brasil, Mierzwa et al. (2008b) estudaram o tratamento direto de águas de 

abastecimento por ultrafiltração usando membranas enrolada em espiral (3500 

g.mol-1) de filme fino composto trabalhando com recirculação total e descarga 

periódica de concentrado. A água de alimentação foi do Reservatório do 

Guarapiranga, manancial eutrofizado da Região Metropolitana de São Paulo. A 

planta operou por 3400 h, de agosto de 2005 a janeiro de 2006. Os principais 

objetivos do estudo foram avaliar a capacidade de produção e a eficiência na 

remoção de contaminantes. Foi verificado que o sistema foi capaz de produzir água 
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de boa qualidade. O fluxo médio foi de 19,7 L.h-1.m-2 a 25°C e a pressão 

transmembrana média foi de 467 kPa. A recuperação média foi de 85%. A eficiência 

média na remoção de COT, UV 254nm e turbidez foram de 85% (média de 0,7 mg.L-

1 no permeado), 56% (média de 0,04 cm-1 no permeado), e 95% (média de 0,14 uT 

no permeado), respectivamente. Os resultados permitiram comprovar a viabilidade 

técnica da aplicação da UF como alternativa aos processos convencionais para o 

tratamento de águas de mananciais eutrofizados para fins de abastecimento público. 

 

Na China, Liang; Gong e Li (2008) fizeram estudos testando 3 diferentes tipos de 

pré-tratamento para UF tratando água superficial de reservatório rica em algas (890-

1460 células.L-1). As membranas utilizadas foram do tipo fibra-oca de poliacrilonitrila 

com peso molecular de corte de 100.000 g.mol-1. A UF operou no modo dead end 

com fluxo constante (109 L.h-1.m-2) e retrolavagem periódica (a cada 1h) por um 

período total de 40 horas. Foram aplicadas coagulação em linha, coagulação-

sedimentação e coagulação-sedimentação-filtração. Em todos os casos foi utilizado 

cloreto de alumínio na dosagem de 8 mg.L-1 Al como agente coagulante e tempo de 

coagulação e sedimentação de 18 e 10 min, respectivamente. Com base nos 

resultados de qualidade do permeado e fluxo específico da UF, o processo de 

coagulação-sedimentação foi escolhido como o melhor método de pré-tratamento e 

os resultados, para essa configuração, foram fluxo médio específico de 0,7 L.h-1.m-

2.kPa-1 a 20ºC (máximo de 0,8 e mínimo de 0,6) e redução média de UV 254nm de 

48%.   

 

Na Nova Zelândia, Lowe e Hossain (2008) investigaram a eficiência de remoção de 

ácido húmico, precurssor da formação de subprodutos da desinfecção com cloro, 

por membranas de UF de placa plana fabricadas em celulose regenerada com PMC 

de 3.000, 5.000 e 10.000 g.mol-1. Os experimentos foram conduzidos em escala de 

laboratório com soluções preparadas a partir de água destilada e ácido húmico 

sintético em pó, de peso molecular aproximado igual a 2000 g.mol-1. Foi verificado 

que todas as 3 membranas foram capazes de remover em torno de 90% de ácido 

húmico (em termos de UV 254nm) produzindo água com teores menores que 1,17 

mg.L-1. O fluxo de permeado para pressão transmembrana de 210 kPa foi de 20 e 

40 L.h-1.m-2 para as membranas de 3000 e 5000 g.mol-1, respectivamente. No 

entanto, essas membranas demonstraram fouling significante sendo que nem a 
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limpeza química com solução 0,1 M NaOH foi capaz de recuperar o fluxo da 

membrana de 3.000 g.mol-1. Por outro lado, a membrana de 10.000 g.mol-1 

apresentou fluxos maiores (100–180 L.h-1.m-2) para a mesma pressão 

transmembrana com fouling significativamente menor que as membranas de 3.000 e 

5.000 g.mol-1. Por fim, foram preparadas soluções com água de abastecimento 

público no lugar de água destilada e os resultados indicaram pouco impacto na 

remoção de ácido húmico sendo, no entanto, observado um efeito de fouling mais 

significativo. Os resultados permitiram concluir que, baseado na produtividade 

(fluxo), no fouling e na qualidade da água final, a membrana de 10.000 g.mol-1 seria 

a melhor escolha numa eventual aplicação para o tratamento de água de 

abastecimento. Na Ucrânia, resultados semelhantes, em termos de eficiência de 

remoção de ácido húmico, foram obtidos por Siyanytsya; Kochkodan e Goncharuk 

(2008) com membranas de UF em polisulfonamida com pesos moleculares de corte 

de 65.000 e 17.000 g.mol-1. 

 

A Tabela 11 resume os resultados obtidos pelos diversos autores consultados nesse 

estudo. Observando os tipos de tratamento utilizados, nota-se a associação de 

outros processos de tratamento como: coagulação, sedimentação e adsorção, entre 

outros; com o processo de UF. Essa prática tem como objetivo a maximização da 

eficiência da remoção de contaminantes e a redução dos efeitos de fouling com 

conseqüente aumento da produtividade dos sistemas.  Esses sistemas de 

tratamento são ditos sistemas integrados e, nos últimos anos, têm sido cada vez 

mais utilizados principalmente onde se deseja a remoção de compostos orgânicos 

dissolvidos (LOZIER, 2005).  

 

A presente revisão de literatura permitiu concluir que a ultrafiltração é, de fato, uma 

tecnologia que tem sido utilizada nas mais diversas regiões do mundo produzindo 

água de boa qualidade a partir de mananciais superficiais e subterrâneos, 

proporcionando não só a remoção de turbidez e microorganismos mas, também, a 

redução das concentrações de compostos orgânicos, potenciais causadores de 

gosto e odor e/ou precursores da formação de subprodutos da desinfecção. 
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Tabela 11 – Resumo dos resultados obtidos pelos diversos autores consultados sobre 
estudos de sistemas de tratamento de água envolvendo ultrafiltração. 

 Fonte Tipo de 
tratamento 

Peso 
molec. 

de corte  
(g.mol-1)

PTM   
(kPa) Fluxo Recup. 

(%) 
Turb. 
(uT) 

COT1 

(%) 
UV1  
(%) 

CONP1 
(%) 

COD
1 (%)

Clark e 
Heneghan 
(1991) 

CAP + UF 10.000 e 
100.000 ND ND ND <0,1 85 ND ND ND 

Cabassud 
et al. 
(1991) 

UF ND ND ND ND <0,1 20 40 ND ND 

Patel 
(1992) UF 10.000 ND ND ND <0,12 ND ND ND ND 

Alborzfar; 
Gren e 
Jonsson 
(1994)2 

UF 300 a 
2.000 600 

11-65 
L.h-

1.m-2 
60-75 ND ND ND 85-100 ND 

Lyonnaise 
des Eaux 
(1995)  

Coag.+floc.+
sediment.+ 
oxidação 

(peroxônio)+
CAP+UF+ 
cloração 

ND ND ND ND <0,1 75 ND ND ND 

Nakatsuka; 
Nakate e 
Miyano 
(1996) 

UF 150.000 
e 30.000 50 ND ND <0,1 74 86 ND ND 

Botes; 
Jacobs e 
Bradshaw 
(1998) 

UF 40.000 60-
120 

1    
L.h-

1.m-

2.kPa-

1 

85-95 <0,15 ND ND ND ND 

Xia et al. 
(2004) 

Coagulação  
+UF 50.000 100 

200 
L.h-

1.m-2 
ND 0,1 

42,13 
e 

24,64 
ND ND ND 

Mozia e 
Tomaszew
ska (2004) 

CAP+UF 110.000 300 ND ND ND 56 64 ND ND 

Choi et al. 
(2005) UF 30.000 230 

15     
L.h-

1.m-2 
ND <0,15 ND 58 ND 49 

Kabsch-
Korbutowic
z (2006) 

Coagulação 
+UF 30.000 100 ND ND ND ND 78 ND ND 

Qin et al. 
(2006) 

Coagulação 
+UF 50 nm5 13–17

6–7 
L.h-

1.m-

2.kPa-

1 a 
25°C 

996 <0,1 ND ND ND 59,5 

Arnal et al. 
(2007) UF 150.000 250 ND ND 0,28 ND ND ND ND 

Continua 
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Tabela 11 – Resumo dos resultados obtidos pelos diversos autores consultados sobre 
estudos de sistemas de tratamento de água envolvendo ultrafiltração. 

Conclusão 

Rojas et al. 
(2008) UF 50 nm5 20 

54 
L.h-

1.m-2 
93 <0,95 ND 42 ND ND 

Mierzwa et 
al. (2008b) UF 3.500 467 

19,7 
L.h-

1.m-2 
85 0,14 85 

(máx) 
56    

(máx) ND ND 

Liang; 
Gong e Li 
(2008) 

Coag.+sedi-
ment.+UF 100.000 160 

109 
L.h-

1.m-2 
ND ND ND 48 ND ND 

Lowe e 
Hossain 
(2008) 

UF 
3.000, 

5.000 e 
10.000 

210 

207, 
408 e 
100-
1809  
L.h-

1.m-2 

ND ND ND 90 ND ND 

ND Não disponível. 
1 eficiência de remoção. 
2 foram utilizadas quatro membranas com diferentes materiais e pesos moleculares. 
3 sem coagulação. 
4 com coagulação. 
5 porosidade máxima. 
6 recuperação máxima. 
7 Membrana de 3.000 g.mol-1 
8 Membrana de 5.000 g.mol-1 
9 Membrana de 10.000 g.mol-1 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 
3.1. Materiais 
 

 

Nesse trabalho, foi estudado o desempenho de um sistema piloto de ultrafiltração 

para o tratamento de água na ETA Alto da Boa Vista que recebe água do 

Reservatório Guarapiranga. 

 

Numa primeira etapa da pesquisa, ao longo do ano de 2008, o sistema piloto de UF 

foi instalado e operado no Reservatório Billings, junto à barragem da Pedreira, no 

município de São Paulo, onde se pretendia conduzir o estudo. No entanto, devido à 

alta concentração de ferro na água bruta, foi inviável a continuidade da operação da 

UF. Isso estava descaracterizando o objetivo da pesquisa, representando um 

problema de fouling da membrana e contaminando o permeado, pois parte desse 

ferro estava na forma solúvel (Fe+2) e não era rejeitado pela membrana, oxidando-se 

no tanque de permeado. Em amostras coletadas no dia 11 de setembro de 2008, a 

água bruta e o permeado apresentavam teores de ferro total de 9 e 6 mg.L-1, 

respectivamente. Acredita-se que essa alta concentração de ferro esteja relacionada 

com a dosagem de coagulante aplicado na Estação de Flotação do Rio Pinheiros, 

localizada cerca de 800 m da captação, com o objetivo de tratamento das águas do 

rio para reversão ao Reservatório Billings. Sendo assim, o sistema de UF foi 

transportado para a ETA ABV em janeiro de 2009.  

 

A configuração selecionada para a membrana foi enrolada em espiral da empresa 

GE Osmonics cujas principais características são apresentadas a seguir (GE 

OSMONICS, 2009): 

 

• Modelo: PW4040F 

• Peso molecular de corte: 10.000 g.mol-1 

• Material: Polietersulfona 

• Tolerância ao cloro: até 5000 mg.dia-1 
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• Temperatura máxima de operação: 50ºC 

• pH de operação: Tratamento – 2,5 a 11 

      Limpeza – 2 a 11,5 

• Área de membrana: 7,9 m² 

• Fluxo típico de operação: 15 – 40 L.h-1.m-2 

• Pressão transmembrana típica: 500 – 930 kPa 

• Perda de carga máxima por elemento: 69 kPa 

• Peso: 5,4 kg 

• Dimensões:  

o Comprimento: 1,00 m 

o Diâmetro: 4” 

 

Na instalação piloto, foi utilizado apenas um elemento, instalado em um vaso de 

pressão construído em material polimérico reforçado com fibra de vidro. A Figura 12 

ilustra a localização do sistema piloto de UF e da ETA Alto da Boa Vista na cidade 

de São Paulo. O fluxograma de processo do sistema de UF está representado na 

Figura 13, com a indicação dos principais componentes.  

 

As Figuras 14 e 15 mostram fotos do sistema com a indicação dos componentes da 

Figura 13.  
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Figura 12 – Localização do sistema piloto de UF dentro da ETA Alto da Boa Vista 

 

Segue abaixo especificação dos principais componentes do sistema: 

 

• Bomba de alimentação: 

o Fabricante: DANCOR 

o Modelo: 1.1-BHD-34 

o Potência: 3 cv 

 

• Medidor de Pressão de Alimentação:  

o Fabricante: Gulton 

o Modelo: GTP-1000 

o Escala: 0-1000 kPa 

 

• Medidor de Vazão de Recirculação: 

o Fabricante: Incontrol 

o Modelo: VMS025AM22040 

Sistema 
Piloto de 

UF
Coordenadas Geográficas:
S: 23 38’23,20”
W: 46 41’28,63”

N
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Figura 13 – Fluxograma de funcionamento do sistema piloto de ultrafiltração instalado na ETA 

Alto da Boa Vista. 
 

• Medidor de Pressão Diferencial:  

o Fabricante: Gulton 

o Modelo: GTP-1000 

o Escala: 0-200 kPa 

 

• Medidor de Vazão de Permeado:  

o Fabricante: BadgerMeter 

o Modelo: OGT 

o Escala: 1-35 L.min-1 

 

• Medidor de Temperatura do Permeado: 

o Fabricante: NIVETEC  
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Figura 14 – Vista frontal do sistema piloto de ultrafiltração. 

 

 
Figura 15 – Vistas laterais do sistema piloto de ultrafiltração. 
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• Medidor de turbidez do permeado: 

o Fabricante: HACH  

o Modelo: 1720E Low Range 

 

• Bomba de Limpeza Química: 

o Fabricante: DANCOR  

o Modelo: CAM-W4C 

o Potência: 0,5 cv 

 

Um sistema automático de coleta e armazenamento de dados recebia as 

informações dos diversos sensores, armazenando os dados num datalogger,  de 

onde eram coletados com computador do tipo laptop. Segue abaixo especificação do 

sistema: 

  

• Datalogger: 

o Fabricante: Novus Produtos Eletrônicos Ltda 

o Modelo: Fieldlogger 

 

• Software de aquisição de dados:  

o Fabricante: Novus Produtos Eletrônicos Ltda 

o Nome: Fieldchart 

o Versão: 1.76 

 

As análises de COT, UV 254nm, turbidez, cor aparente e coliformes foram 

realizadas no Laboratório de Saneamento Prof. Lucas Nogueira Garcez da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo. As análises de pH e condutividade foram 

realizadas no Laboratório do Centro Internacional de Referência em Reúso da Água 

(CIRRA). Segue abaixo a especificação dos equipamentos utilizados: 

 

• UV 254nm (espectrofotômetro): 

o Fabricante: Shimadzu  

o Modelo: UVmini-1240 
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• COT (analisador de carbono orgânico total):  

o Fabricante: Shimadzu 

o Modelo: TOC-V CPH. 

 

• Cor aparente (espectrofotômetro portátil): 

o Fabricante: Hach.   

 

• Turbidez (turbidímetro): 

o Fabricante: Hach  

o Modelo: 2100N 

  

• pH (pHmetro microprocessado): 

o Fabricante: Quimis 

 

• Condutividade elétrica (condutivímetro): 

o Fabricante: Inatec  

o Modelo: INL-30 

 

 
3.2. Métodos 
 

A ETA Alto da Boa Vista trata aproximadamente 14 m³.s-1 e emprega tratamento 

convencional completo envolvendo as etapas de coagulação, floculação, 

decantação, filtração, fluoretação, desinfecção e correção final do pH (JANUÁRIO; 

FERREIRA FILHO, 2007).  

 

No sistema piloto de UF utilizado nesse estudo (Figura 13), a água decantada da 

ETA ABV alimentava o filtro de areia, com área de filtração de 0,073 m2, 

abastecendo o tanque de alimentação. A vazão máxima era de aproximadamente 

760 L.h-1, o que corresponde a uma taxa de filtração de 10,4 m³.m-².h-1. A 

retrolavagem do filtro foi feita semanalmente, de forma manual, utilizando-se água 

do tanque de permeado com a bomba de limpeza química por um período de 10 
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min, o que equivale a uma taxa de fluxo ascendente de aproximadamente 40 m³.m-

².h-1. 

 

Do tanque de alimentação, por bombeamento, a água passava pelo filtro tela e 

alimentava o vaso de pressão onde se localizava a membrana de ultrafiltração. A 

unidade piloto operou no modo cross-flow, de forma contínua, com descarga 

periódica de concentrado e com variação de fluxo e pressão transmembrana (Figura 

8c). O sistema era ajustado para um fluxo de água através da membrana de, 

aproximadamente, 25 L.h-1.m-2 , valor médio recomendado pelo fabricante. A 

pressão na membrana era controlada por meio de válvulas instaladas na linha de 

recirculação do concentrado e na linha de alimentação e era medida através dos 

sensores de pressão de alimentação e de diferencial de pressão. Conforme 

mencionado no item 2.3, a taxa de recuperação por passagem no elemento enrolado 

em espiral deve ser de 10%, aproximadamente. Então, para possibilitar uma maior 

recuperação de água, o concentrado era recirculado para a sucção da bomba de 

alimentação e somente uma parcela era descartada, de forma intermitente. Isto era 

feito por meio da válvula solenóide S1 (Figura 13), normalmente fechada, na linha de 

descarga de concentrado, cujo acionamento era controlado por um temporizador. 

Assim, a válvula de descarga de concentrado era mantida completamente fechada 

e, a cada 10 minutos, o temporizador acionava a válvula solenóide, promovendo a 

descarga periódica de concentrado. O tempo de abertura da válvula era ajustado de 

modo a obter uma recuperação de água em torno de 90%. Na linha de recirculação 

encontra-se instalado medidor de vazão magnético. Por fim, o permeado abastecia o 

tanque de permeado, passando pelo sensor de temperatura, por um medidor de 

vazão tipo turbina e por um turbidímetro.  

 

A cada 24 h, o sistema parava por um período de 10 minutos, em seguida religava 

por 2 minutos com a válvula solenóide S2 (Figura 13), normalmente fechada de 

diâmetro ¾”, aberta, promovendo um enxágüe da superfície da membrana e 

repousava por mais 10 minutos. Essa estratégia foi adotada pois, de acordo com 

estudo de MIERZWA (2009), assim o fluxo se mantém mais estável ao longo do 

tempo.  
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Nesse trabalho, convencionou-se a realização de limpeza química a cada 720 h de 

operação (mensalmente), aproximadamente, ou sempre que a pressão diferencial 

excedesse o valor de fundo de escala do sensor, ou seja, 200 kPa. A limpeza era 

realizada da seguinte forma:  

 

1. Enxágüe da membrana com o permeado da unidade de ultrafiltração, 

utilizando-se um volume de aproximadamente 100 L; 

 

2. Circulação da solução de limpeza (NaOH 0,01 M), por um período de 30 

minutos, com as descargas de concentrado e permeado, direcionadas para o 

tanque de limpeza química; 

 

3. Aguardo do tempo de contato de 1 hora da solução de limpeza com a 

membrana; 

 

4. Enxágüe da membrana com permeado, utilizando-se um volume de 

aproximadamente 100 L; 

 

5. Sanitização da membrana com a circulação de solução de ácido peracético 

(300 mg.L-1) por um período de 5 minutos; 

 

6. Enxágüe final da membrana com permeado, utilizando-se um volume de 

aproximadamente 100 L; 

 

Para avaliar o desempenho do sistema, em termos de produção de água, o sistema 

automático de coleta e armazenamento de dados registrava, a cada 2 minutos, data, 

hora e os valores de pressão de alimentação, perda de carga na membrana 

(pressão diferencial), vazão de recirculação, temperatura do permeado, vazão de 

permeado e turbidez do permeado. Semanalmente, os dados eram coletados com a 

utilização de um computador tipo laptop para posterior análise.  
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A análise dos dados compreendeu a normalização das vazões para a temperatura 

de 25ºC e cálculo da recuperação (Eq. 2), taxa de recuperação por passagem (Eq. 

3), pressão transmembrana (Eq. 7), fluxo (Eq. 1) e fluxo específico normalizado (Eq. 

12).  

 

Para avaliação da eficiência da unidade piloto em termos de remoção de 

contaminantes, foi feita a coleta de amostras de água do tanque de alimentação, 

permeado e concentrado, para a realização de análises físico-químicas e 

microbiológicas, de acordo com a Tabela 12. 

  
Tabela 12 – Variáveis analisadas e freqüência de análise para avaliação da eficiência da 

remoção de contaminantes. 

Variável Frequência 
Carbono Orgânico Total (mg.L-1) Semanal 
Cor aparente (mg.L-1 Pt-Co) Semanal 
Condutividade elétrica (µS.cm-1) Semanal 
Turbidez (uT) Semanal 
pH Semanal 
Absorção de radiação ultravioleta (cm-1) Semanal 
Coliformes termotolerantes      
(NMP.100 mL-1) Mensal 

Coliformes totais (NMP.100 mL-1) Mensal 
 

 

O sistema contou, ainda, com o monitoramento contínuo da turbidez do permeado 

que permitiu a avaliação de valores mínimos, médios e máximos.  

 

Em 22/01/2010 foram coletadas uma amostra de água da alimentação e uma do 

permeado para análise segundo Portaria 518 do Ministério da Saúde que estabelece 

os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade (BRASIL, 2005). 

 

De posse dos resultados das análises, foi calculada a rejeição do processo aos 

diversos contaminantes (Eq. 6). 
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Em 01/12/2009 e 22/01/2010 foram coletadas, ainda, amostra de água tratada na 

ETA ABV num ponto de consumo dentro da ETA para efeito de comparação dos 

resultados com as respectivas amostras de água do permeado do sistema de 

ultrafiltração.    

 

Os métodos analíticos utilizados foram os recomendados pelo Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater, 20ª edição, de 1998, da American Water 

Works Association. 

  

A análise de acordo com Portaria 518 foi realizada pelo laboratório contratado 

Controle Analítico Ltda. (www.controleanalitico.com.br) – Relatório de Ensaios N° CA 

7519/10. 

 

A presente metodologia foi baseada nos estudos de Mierzwa (2006) e Mierzwa et al. 

(2008b). 
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4. RESULTADOS 
 

 

4.1. Desempenho operacional de produção de água 
 

 

Para facilitar a análise e interpretação dos resultados, a operação do sistema foi 

dividida em períodos de acordo com os eventos de coleta de dados e execução de 

limpezas químicas, conforme Tabela 13. 

 

Os resultados consolidados de cada período são apresentados na Tabela 14. 

 

Os gráficos das Figuras 16 a 21 mostram os dados da Tabela 14, indicando os 

momentos de ocorrência das limpezas químicas. 

 

Na Tabela 15 são apresentados os resultados médios entre limpezas químicas.   

 

Ao todo o sistema operou por 2995 horas e 40 minutos e, na média dos períodos, 

produziu com fluxo normalizado de 24,3 ± 2,2 L.h-1.m-2, pressão transmembrana de 

94,2 ± 6,6 kPa e recuperação de 90,6 ± 0,9%. 
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Tabela 13 – Períodos de operação do sistema piloto de ultrafiltração. 

Período Início Término Tempo 
(HH:MM:SS) Observação 

1 05/08/2009 11/08/2009 146:45:00 Turbidímetro inoperante e vazão de concentrado 
não foi medida. 

2 11/08/2009 17/08/2009 145:46:00 Turbidímetro inoperante e vazão de concentrado 
não foi medida. 

3 17/08/2009 22/08/2009 100:10:00 

Sistema operou de forma intermitente devido à 
perda de carga no filtro de areia que limitou a 
vazão de abastecimento para o tanque de 
alimentação. 

4 22/08/2009 23/08/2009 28:40:00 

Sistema operou sem pré-tratamento com filtro de 
areia. Houve rápido aumento das pressões até 
atingir o limite de escala do sensor de pressão 
diferencial (200 kPa).  

5 10/09/2009 12/09/2009 47:18:00 

Retomada operação após limpeza química 
realizada em 06/09/2009. Sistema continuou  
operando sem pré-tratamento com filtro de areia. 
Novamente, houve rápido aumento das pressões 
até atingir o limite de escala do sensor de pressão 
diferencial (200 kPa).  

6 20/09/2009 01/10/2009 269:37:00 
Retomada operação após limpeza química 
realizada em 20/09/2009, sistema voltou a operar 
com pré-tratamento com filtro de areia.  

7 01/10/2009 10/10/2009 206:21:00 
8 10/10/2009 17/10/2009 167:49:00   

9 17/10/2009 24/10/2009 154:13:00 Retomada operação após limpeza química 
realizada em 17/10/2009 

10 24/10/2009 03/11/2009 250:12:00 
Interrompida produção em 03/11/2009 devido a 
problema elétrico com os sensores de pressão e 
vazão de recirculação. 

11 19/11/2009 28/11/2009 214:26:00 Retomada operação após reparo do sistema 
elétrico de alimentação dos sensores 

12 01/12/2009 07/12/2009 151:22:00   
13 08/12/2009 14/12/2009 154:48:00   
14 14/12/2009 19/12/2009 120:52:00   

15 19/12/2009 24/12/2010 128:46:00 
Retomada operação após limpeza química 
realizada em 19/12/2009 

16 25/12/2009 31/12/2010 162:26:00 

Interrompida produção em 04/01/2010 para 
realização de limpeza química devido ao aumento 
da pressão diferencial que atingiu o limite da 
escala do sensor (200 kPa). 

17 09/01/2010 16/01/2010 167:41:00 Retomada operação após realização da limpeza 
química em 09/01/2010. 

18 16/01/2010 27/01/2010 268:41:00   

19 30/01/2010 04/02/2010 109:47:00 Retomada operação após realização da limpeza 
química em 30/01/2010. 

TOTAL     2995:40:00   
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Tabela 14 – Resultados consolidados de produção de água 
Pe

río
do

 

Recuperação (%) Fluxo Normalizado   
(L.h-1.m-2) 

Fluxo Esp. 
Normalizado         
(L.d-1.m-2.kPa) 

Pressão 
Transmembrana (kPa) Temperatura (°C) 

Taxa de 
Recuperação por 

Passagem (%) 

Máx Méd Mín DP Máx Méd Mín DP Máx Méd Mín DP Máx Méd Mín DP Máx Méd Mín DP Máx Méd Mín DP 

1         36,1 18,7 15,4 2,7 16,5 9,1 7,5 1,2 55,4 49,4 43,8 2,1 38,0 34,7 28,0 1,1 15,3 9,5 8,3 1,0 

2         33,3 17,1 15,1 2,4 16,9 8,3 6,8 1,4 55,8 49,4 42,6 2,6 38,0 34,7 30,0 1,3 15,5 8,7 7,9 1,0 

3 90,2 87,6 85,7 0,5 30,6 22,8 19,4 1,2 9,8 7,7 6,8 0,3 82,1 71,6 60,0 2,9 36,0 32,8 26,0 1,3 12,6 8,9 8,3 0,3 

4 90,4 89,1 88,1 0,3 30,7 26,7 23,7 0,8 9,1 6,2 4,8 0,8 129,1 105,0 73,9 13,3 33,0 31,7 25,0 0,9 11,8 10,0 9,6 0,3 

5 93,8 90,3 88,2 0,9 52,1 32,7 24,2 4,0 11,9 6,3 3,7 1,6 169,1 129,2 80,2 21,8 37,0 33,9 26,0 1,4 17,9 11,4 9,8 1,2 

6 94,3 89,1 84,6 1,5 42,3 23,2 13,8 3,5 12,5 6,8 4,3 1,2 95,6 82,9 60,1 5,1 39,0 34,6 23,0 1,2 16,5 8,9 6,3 1,2 

7 93,5 88,6 84,1 1,2 35,5 21,6 14,5 2,1 7,9 4,5 2,9 0,8 145,7 117,3 84,0 13,8 40,0 35,9 29,0 1,1 16,5 7,9 6,8 0,7 

8 95,7 91,4 90,6 0,6 40,6 19,2 17,0 1,9 7,6 3,8 3,2 0,4 130,1 120,7 93,3 5,1 40,0 36,4 28,0 1,1 14,7 7,9 7,3 0,7 

9 95,8 92,5 90,8 0,4 45,7 20,7 16,6 1,7 14,5 7,3 5,9 0,8 119,9 68,0 57,7 4,6 40,0 36,7 24,0 1,2 16,4 9,6 7,4 0,6 

10 95,3 90,8 89,1 0,8 42,2 21,2 16,9 2,4 11,9 5,8 4,3 0,7 96,1 88,0 76,3 2,8 42,0 37,9 24,0 1,2 13,1 9,4 7,7 1,0 

11 93,3 90,0 86,8 0,7 31,0 20,4 14,7 1,6 9,4 6,2 5,0 0,4 85,2 78,6 68,0 2,6 43,0 39,4 32,0 1,0 13,0 8,9 7,6 0,6 

12 93,5 89,5 85,7 1,2 31,8 18,8 13,1 2,1 9,9 5,9 3,9 0,8 88,8 77,0 57,0 4,3 43,0 39,3 30,0 1,1 15,1 8,5 6,1 0,9 

13 92,5 89,8 86,1 1,0 27,6 20,2 14,1 2,1 7,6 5,1 4,0 0,3 105,3 94,7 74,9 5,3 41,0 38,5 31,0 0,9 11,8 8,8 7,0 0,9 

14 95,1 91,9 90,7 0,4 47,6 24,4 21,5 1,7 11,0 5,8 4,9 0,4 111,6 101,4 89,1 3,2 42,0 38,5 31,0 1,0 18,3 10,9 10,1 0,6 

15 96,0 93,3 92,2 0,2 57,1 32,0 27,1 1,6 12,4 7,3 6,3 0,5 123,1 104,8 84,4 4,3 41,0 38,3 28,0 1,1 19,9 12,9 11,2 0,5 

16 94,8 92,7 91,3 0,5 42,2 29,5 24,4 2,2 9,0 6,0 4,5 0,8 141,1 119,7 96,7 9,4 42,0 38,5 34,0 0,9 15,9 12,1 10,5 0,8 

17 94,5 91,6 87,2 0,6 58,4 36,9 21,8 3,4 10,1 6,5 4,1 0,7 150,5 137,2 89,5 8,4 41,0 38,2 29,0 1,0 25,1 15,9 13,7 0,9 

18 95,5 90,7 85,9 1,0 48,7 26,9 17,6 1,7 11,1 6,1 4,5 0,3 143,4 106,1 89,6 5,5 42,0 38,9 32,0 1,0 24,0 12,8 10,2 0,7 

19 98,2 91,1 87,9 3,2 51,3 28,0 24,4 2,1 14,2 7,6 6,1 0,8 118,3 88,9 64,3 8,2 43,0 38,6 32,0 1,3 23,3 15,0 12,0 1,0 

Méd   90,6   0,9   24,3   2,2   6,4   0,8   94,2   6,6   36,7   1,1   10,4   0,8 

DP - Desvio Padrão (número de dados por período: médio: 4730; mínimo: 860; máximo: 8088)   
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Tabela 15 – Resultados de produção de água entre limpezas químicas 

Intervalo Per. 1 a 4  Período 5 Per. 6 a 8 Per. 9 a 14 Per.       
15 a 16 

Per.      
17 a 18 

Tempo 105:20:00 47:18:00 643:47:00 1045:53:00 291:12:00 436:22:00 

Motivo 

Escala do 
medidor 

de pressão 
diferencial 

Escala do 
medidor 

de pressão 
diferencial

Limpeza 
Mensal 

Limpeza 
Mensal 

Escala do 
medidor 

de pressão 
diferencial 

Escala do 
medidor 

de pressão 
diferencial

Recuperação 
Média (%) 88,3 90,3 89,7 90,7 93,0 91,2 

Fluxo 
Normalizado 

Médio (L.h-1.m-2)
21,3 32,7 21,3 20,9 30,8 31,9 

Fluxo Esp. 
Normalizado 

Médio          
(L.d-1.m-2.kPa) 

7,8 6,3 5,0 6,1 6,7 6,3 

Pressão 
Transmembrana 

Média (kPa) 
68,8 129,2 107,0 84,6 112,2 121,6 

Temperatura 
Média (°C) 33,5 33,9 35,6 38,4 38,4 38,5 

Taxa de 
Recuperação 
por Passagem 

Média (%) 

9,3 11,4 8,2 9,4 12,5 14,4 
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Figura 16 – Resultados consolidados de fluxo normalizado por período.  
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Figura 17 – Resultados consolidados de fluxo específico normalizado por período.  
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Figura 18 – Resultados consolidados de recuperação por período.  
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Figura 19 – Resultados consolidados de pressão transmembrana por período. 
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Figura 20 – Resultados consolidados de temperatura por período. 
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Figura 21 – Resultados consolidados de recuperação por passagem por período. 
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A operação da unidade piloto iniciou-se em 05/08/2009, após montagem, reparos e 

ajustes do sistema de coleta de dados. Inicialmente, a operação se deu em caráter 

experimental, sem o controle do volume de concentrado e medição da turbidez. Em 

seguida, a partir de 17/08/2009, o sistema entrou em regime de funcionamento 

conforme descrito na metodologia. Em 22/08/2009, foi detectado que o filtro de areia 

estava limitando a vazão de abastecimento para o tanque de alimentação por conta 

da perda de carga no leito filtrante. Como o sistema de retrolavagem do filtro não 

estava operando, o filtro de areia foi desativado a fim de garantir a operação 

contínua do sistema de ultrafiltração. Foi verificado, no entanto, um aumento 

significativo da pressão transmembrana (final do Período 4) que acabou levando à 

necessidade da execução da primeira limpeza química em 06/09/2009, após apenas 

28 horas de operação, por conta da escala do medidor de pressão diferencial, que 

atingiu o valor de fundo de escala (200 kPa).  Após a primeira limpeza química, o 

sistema continuou operando sem o filtro de areia (Período 5) e, novamente, houve 

rápido aumento da pressão transmembrana levando à necessidade de execução da 

segunda limpeza química em 20/09/2009, após 47 horas de operação, pelos 

mesmos motivos da primeira. Posteriormente à segunda limpeza química, o sistema 

voltou a operar com o filtro de areia, não sendo mais verificado o aumento rápido da 

pressão transmembrana.  

 

Acredita-se que o aumento rápido da pressão transmembrana observado nos 

períodos 4 e 5 deve-se ao fato da interação do polímero catiônico poliacrilamida, 

utilizado como auxiliar de coagulação na ETA ABV, com a superfície da membrana, 

que tem carga negativa, intensificando o fenômeno de fouling da membrana, 

conforme observado também por Freeman e Vernon (2005). Com o pré-tratamento 

por filtro de areia, os flocos contendo polímero eram retidos no leito de areia e não 

chegavam a interagir com a membrana.  

 

A Figura 22 mostra o aspecto visual das soluções na primeira limpeza química, em 

06/09/2009. Caso fosse observado que a solução de limpeza, após os primeiros 5 

minutos de recirculação, tivesse sua cor e turbidez aumentada significativamente, a 

mesma era descartada e uma nova solução preparada até que o aspecto visual da 

solução em recirculação fosse o mais próximo da condição original, antes do início 

da recirculação. Assim, na primeira limpeza, foram preparadas três soluções de 
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NaOH (0,01 M) e uma solução de ácido peracético (300 mg.L-1). Portanto, conclui-se 

que a recirculação da solução de NaOH foi a principal responsável pela limpeza da 

membrana. Esse fato indica que os principais contaminantes responsáveis pela 

queda de fluxo e aumento da pressão transmembrana (fouling) foram os compostos 

orgânicos (VICKERS, 2005b). Esse comportamento se repetiu em todas as limpezas 

químicas.  

 

 
Figura 22 – Aspecto visual das soluções durante primeira limpeza química em 06/09/2009. 

 

Analisando os valores de desvio padrão dos dados apresentados na Tabela 14, 

conclui-se que, em geral, as variáveis estudadas variaram pouco em torno dos 

valores médios de cada período, indicando que o sistema de ultrafiltração tem a 

capacidade de operar sob condições estáveis. 

 

Nos gráficos das Figuras 17 a 19, pode-se observar pelas linhas de tendência que, 

geralmente, entre as limpezas químicas ocorre o aumento da pressão 

transmembrana média e a diminuição do fluxo específico normalizado médio, e após 

cada limpeza observou-se a diminuição da pressão transmembrana e aumento 

(recuperação) do fluxo específico, indicando que a limpeza química foi eficiente, 

conforme era de se esperar. A exceção se dá entre os períodos 17 e 18, quando a 

pressão transmembrana diminui entre a execução das limpezas químicas. 

Entretanto, no período 17 operou-se com o maior valor de fluxo (Figura 16), o que 

explica o maior valor de pressão transmembrana. 

 

Os dados da Tabela 15 mostram que os maiores intervalos de operação entre 

limpezas químicas foram entre os períodos 6 a 8 e 9 a 14, quando a operação se 

deu com os menores valores de fluxo normalizado e taxa de recuperação por 

Solução de NaOH
1ª passagem

Solução de NaOH
2ª passagem

Solução de NaOH
3ª passagem

Solução de Ác. 
Peracético

Passagem Única
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passagem. Isso permite concluir que quando se pretende minimizar os eventos de 

limpezas químicas, a manutenção do fluxo normalizado em torno de 20 L.h-1.m-2 e 

taxa de recuperação por passagem em torno de 9%, para as condições estudadas, 

são valores ideais.  

 

 
4.2. Desempenho operacional de separação de contaminantes 
 

 

A coleta de amostras para análises de acordo com a Tabela 12 (item 3.2), iniciou-se 

em 14/09/2009. Ao todo foram coletadas e analisadas 13 conjuntos de amostras 

(alimentação, concentrado e permeado), de acordo com a Tabela 16. Para análise 

de coliformes foram coletadas e analisadas apenas 2 conjuntos de amostras, pois a 

ETA ABV passou a operar com pré-cloração. O resumo dos resultados encontra-se 

apresentado na Tabela 18. 

 

Na média, a rejeição de COT foi de 11,2±8,6% e concentração no permeado de 

2,18±0,20 mg.L-1 , cor aparente 57,5±15,4% e valor no permeado de 2±2 mg.L-1 Pt-

Co, condutividade elétrica 2,2±1,3% e valor no permeado de 138,2±17,8 µS.cm-1, 

turbidez 92,7±4,5% e valor no permeado de 0,040±0,010 uT e UV 254nm 19,7±8,2% 

e valor no permeado de 0,025±0,008 cm-1.  A rejeição a coliformes totais na primeira 

amostra coletada foi de 100% e, na segunda amostra analisada, não foi detectada a 

presença de coliformes totais na água de alimentação devido a pré-cloração. Em 

nenhuma das amostras coletadas e analisadas foram detectados coliformes 

termotolerantes.  

 

As Figuras 24 a 29 mostram os resultados das análises de cada amostra.  

 

O monitoramento contínuo da turbidez indicou que a qualidade da água tratada 

(permeado) variou muito pouco, conforme Figura 23 e Tabela 17, indicando que o 

sistema é capaz de produzir água com um padrão estável de turbidez, independente 

da variação de grandezas como fluxo, recuperação e pressão transmembrana. O 

valor máximo de turbidez observado de 0,999 uT e os valores máximos, em geral, se 
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davam após a retomada da operação do sistema depois da retrolavagem do filtro de 

areia. No entanto, a turbidez rapidamente diminuía estabilizando-se no valor médio, 

o que pode ser também constatado pelos baixos valores de desvio padrão. 

 
Tabela 16 – Data de coleta das amostras para análise de acordo com Tabela 12 

Amostra Data Amostra Data 

1 14/09/2009 8 14/12/2009

2 01/10/2009 9 23/12/2009

3 06/10/2009 10 11/01/2010

4 13/10/2009 11 22/01/2010

5 20/10/2009 12 01/02/2010

6 25/11/2009 13 06/02/2010

7 01/12/2009      

 
Tabela 17 – Resultados consolidados de turbidez por período 

Período 
Turbidez (uT) 

Período
Turbidez (uT) 

Máx. Méd. Mín. Desv. 
Pad. Máx. Méd. Mín. Desv. 

Pad. 

1         11 0,113 0,040 0,032 0,004 

2         12 0,999 0,041 0,037 0,025 

3 0,501 0,029 0,021 0,011 13 0,124 0,042 0,036 0,004 

4 0,105 0,033 0,026 0,004 14 0,625 0,045 0,039 0,011 

5 0,052 0,032 0,027 0,003 15 0,676 0,044 0,041 0,011 

6 0,508 0,032 0,026 0,011 16 0,105 0,042 0,035 0,003 

7 0,142 0,035 0,028 0,012 17 0,730 0,043 0,034 0,013 

8 0,192 0,038 0,035 0,005 18 0,494 0,050 0,041 0,011 

9 0,998 0,037 0,028 0,019 19 0,999 0,050 0,040 0,029 

10 0,999 0,052 0,033 0,074 Média   0,036   0,017 

Número de dados por período: médio: 4730; mínimo: 860; máximo: 8088   
 

Os gráficos das Figuras 24 a 29 mostram que para turbidez, variações na água de 

alimentação não representaram impactos na qualidade do permeado. Isso não foi 

observado, no entanto, para as demais variáveis onde, em geral, variações de 

concentração na água de alimentação tiveram impacto na qualidade da água do 

permeado.  
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O gráfico da Figura 30 mostra a correlação entre os valores de UV 254nm e COT, 

indicando que a absorção da radiação UV em 254nm pode ser utilizada com 

razoável precisão para se estimar a concentração de COT na água da ETA ABV, 

conforme observado ainda por Ferreira Filho (2001). Por outro lado, diferentemente 

do observado no estudo de Ferreira Filho (2001), a rejeição de UV 254nm não foi 

proporcional à rejeição de COT (Figura 35).  

 

No trabalho de Mierzwa (2009), utilizando um sistema de UF igual ao da presente 

pesquisa tendo como água de alimentação a água do Reservatório Guarapiranga, 

ou seja, água bruta da ETA ABV, foram analisadas 22 conjuntos de amostras 

(alimentação, concentrado e permeado) de maio à dezembro de 2009 sendo obtidos 

os seguintes resultados: rejeição de UV 254nm de 35,7±9,2% e valor no permeado 

de 0,058±0,011 cm-1, rejeição de COT de 34,5±9,0% e valor no permeado de 

2,96±0,15 mg.L-1, rejeição de cor aparente de 79,2±13,3% e valor no permeado de 

7±5 mg.L-1 Pt-Co e rejeição de turbidez de 95,5±4,2% e valor no permeado de 

0,10±0,12 uT. Comparativamente aos resultados obtidos na presente pesquisa, 

apesar dos maiores valores de rejeição obtidos na Guarapiranga, as concentrações 

médias no permeado também foram maiores indicando que a variação de qualidade 

na água de alimentação tem impacto na qualidade do permeado. Entretanto, 

enquanto os valores médios no permeado da Guarapiranga para UV 254nm, COT, 

cor aparente e turbidez foram 132, 35,8, 250 e 150% maiores, respectivamente; os 

valores médios na alimentação foram ainda maiores: 193,8, 89,8, 550 e 200% 

maiores, respectivamente. Isso mostra que variações na qualidade da água de 

alimentação são ainda maiores que variações na qualidade da água do permeado 

podendo o sistema de UF ser considerado robusto. É importante destacar ainda que, 

tanto na Guarapiranga quanto na ETA ABV, o permeado do sistema de UF atendeu 

os critérios da Portaria 518 para as variáveis analisadas, o que do ponto de vista da 

qualidade do permeado, permite concluir que o pré-tratamento com coagulação, 

floculação e sedimentação é dispensável para produzir água de abastecimento a 

partir do sistema de UF nas condições analisadas. Na Guarapiranga, a correlação 

entre os valores de UV e COT foi de R²=0,62 e da rejeição de UV em relação à 

rejeição de COT foi de R²=0,17, resultados similares aos obtidos na presente 

pesquisa.   
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Os resultados das análises das amostras de alimentação e permeado coletadas em 

22/01/2010 para análise segundo Portaria 518 encontram-se apresentados na 

Tabela 19. Para a maioria dos contaminantes analisados não foi possível avaliar a 

rejeição, pois as concentrações encontradas foram menores que o limite de 

quantificação do método analítico tanto na alimentação quanto no permeado. Para 

alguns contaminantes, entretanto, foi possível avaliar a rejeição como no caso da 

contagem de bactérias heterotróficas, cuja rejeição foi de 98,98%, fluoretos, cuja 

rejeição foi de 36,49%, trihalometanos totais, cuja rejeição foi de 30,91%, alumínio 

total, cuja rejeição foi de 100%, cloretos, cuja rejeição foi de 20,29%, manganês 

total, cuja rejeição foi de 14,29% e sódio total, cuja rejeição foi de 0,81%. Algumas  

variáveis apresentaram resultados incoerentes, provavelmente devido a imprecisões 

ou erros na execução dos métodos analíticos, resultando em valores negativos de 

rejeição. Em tese, não era de se esperar rejeição de fluoretos, cloretos e sódio pelo 

processo de ultrafiltração. O laudo analítico do permeado conclui que a amostra 

analisada não atendeu ao padrão de potabilidade para manganês, cuja 

concentração encontrada foi de 0,12 mg.L-1, sendo o valor máximo permitido pela 

Portaria 518 igual a 0,10 mg.L-1. Entende-se que o manganês teve baixa rejeição por 

se encontrar em sua maioria na forma Mn+2 dissolvida. 
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Figura 23 – Resultados consolidados de turbidez do permeado por período. 
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Tabela 18 – Resumo dos resultados das análises semanais e desempenho de remoção de contaminantes  

Varíavel 
Alimentação Concentrado Permeado Rejeição 

Média 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) Máx. Méd. Mín. Desv. 
Pad. Máx. Méd. Mín. Desv. 

Pad. Máx. Méd. Mín. Desv. 
Pad. 

COT (mg.L-1) 2,72 2,46 2,07 0,20 6,42 4,00 2,59 0,98 2,62 2,18 1,90 0,20 11,2 8,6 

Cor aparente (mg.L-1 
Pt-Co) 13 6 2 4 21 12 5 5 7 2 1 2 57,5 15,4 

Cond. elétrica (µS.cm-

1) 190,0 142,0 123,0 17,9 215,0 155,2 131,0 22,0 185,0 138,9 119,0 17,8 2,2 1,3 

Turbidez (uT) 1,86 0,76 0,11 0,55 5,38 1,57 0,22 1,37 0,05 0,04 0,02 0,01 92,7 4,5 

pH 7,21 6,71 6,23 0,27 7,22 6,77 6,45 0,23 7,24 6,79 6,43 0,23     

UV254  (cm-1) 0,046 0,032 0,014 0,009 0,089 0,062 0,042 0,013 0,035 0,025 0,012 0,008 19,7 8,2 

Coliformes Totais 
(NMP.100mL-1) 43 ** ND ** 140 ** 1 ** ND ** ND ** 100,0 ** 

Coliformes Fecais 
(NMP.100mL-1) ** ND ** ** ** ND ** ** ** ND ** **     

Número de amostras: 13 da alimentação; 13 do concentrado; 13 do permeado. 
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Figura 24 – Resultados das análises semanais de COT 

 

 

 

 

 
Figura 25 – Resultados das análises semanais de turbidez 
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Figura 26 – Resultados das análises semanais de cor aparente 
 

 

 

 

 
Figura 27 – Resultados das análises semanais de UV254 
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Figura 28 – Resultados das análises semanais de pH 

 

 

 

 

 
Figura 29 – Resultados das análises semanais de condutividade elétrica 
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Figura 30 – Correlação entre resultados de UV254 e COT 

 

 

 
Figura 31 – Correlação entre a rejeição de UV254 (%) e a rejeição de COT (%) 
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Tabela 19 – Resultados de qualidade da água de alimentação e permeado segundo Portaria 
518 do Ministério da Saúde (amostras coletadas em 22/01/2010) 

Variável Unidade LQ 
VMP 
Port. 
518 

Resultados Rejeição 
(%) Alimentação Permeado 

E. Coli A/P - Ausentes Ausente Ausente ND 

Coliformes totais A/P - Ausentes Ausente Ausente ND 

Contagem Padrão de 
Bactérias (Heterotróficas) 

UFC. 
100 mL-1 1 500 98 1 98,98 

Antimônio total mg.L-1 0,005 0,005 <0,005 <0,005 ND 

Arsênio total mg.L-1 0,005 0,01 <0,005 <0,005 ND 

Bário total mg.L-1 0,025 0,7 <0,025 <0,025 ND 

Cádmio total mg.L-1 0,001 0,005 <0,001 <0,001 ND 

Cianeto total mg.L-1 0,05 0,07 <0,05 <0,05 ND 

Chumbo total mg.L-1 0,005 0,01 <0,005 <0,005 ND 

Cobre total mg.L-1 0,025 2 <0,025 <0,025 ND 

Cromo total mg.L-1 0,025 0,05 <0,025 <0,025 ND 

Fluoretos mg.L-1 0,12 1,5 0,74 0,47 36,49 

Mercúrio total mg.L-1 0,0001 0,001 <0,0001 <0,0001 ND 

Nitrato mg.L-1 

N-NO3
0,1 10 <0,1 <0,1 ND 

Nitrito mg.L-1 

N-NO2
0,1 1 <0,1 <0,1 ND 

Selênio total mg.L-1 0,005 0,01 <0,005 <0,005 ND 

Acrilamida µg.L-1 0,2 0,5 <0,2 <0,2 ND 

Benzeno µg.L-1 1 5 <1,0 <1,1 ND 

Benzo(a)pireno µg.L-1 0,02 0,7 <0,02 <0,03 ND 

Cloreto de vinila µg.L-1 1 5 <1,0 <1,0 ND 

1,2-Dicloroetano µg.L-1 1 10 <1,0 <1,0 ND 

1,1-Dicloroeteno µg.L-1 1 30 <1,0 <1,0 ND 

Diclorometano µg.L-1 1 20 <1,0 <1,0 ND 

Estireno µg.L-1 1 20 <1,0 <1,0 ND 

Tetracloreto de carbono µg.L-1 1 2 <1,0 <1,0 ND 

Tetracloroeteno µg.L-1 1 40 <1,0 <1,0 ND 

Triclorobenzenos µg.L-1 1 20 <1,0 <1,0 ND 

Tricloroeteno µg.L-1 1 70 <1,0 <1,0 ND 

Alaclor µg.L-1 0,005 20 <0,005 <0,005 ND 

Aldrin + Dieldrin µg.L-1 0,005 0,03 <0,005 <0,005 ND 

Atrazina µg.L-1 0,1 2 <0,1 <0,1 ND 

Bentazona µg.L-1 0,1 300 <0,1 <0,1 ND 

Clordano µg.L-1 0,005 0,2 <0,005 <0,005 ND 
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Tabela 19 – Resultados de qualidade da água de alimentação e permeado segundo Portaria 
518 do Ministério da Saúde (amostras coletadas em 22/01/2010) 

 
      Continuação 

2,4-D µg.L-1 0,1 30 <0,1 <0,1 ND 

DDT µg.L-1 0,005 2 <0,005 <0,005 ND 

Endosulfan µg.L-1 0,005 20 <0,005 <0,005 ND 

Endrin µg.L-1 0,005 0,6 <0,005 <0,005 ND 

Glifosato µg.L-1 60 500 <60 <61 ND 
Heptacloro e Heptacloro 
epóxido µg.L-1 0,005 0,03 <0,005 <0,005 ND 

Hexaclorobenzeno µg.L-1 0,005 1 <0,005 <0,005 ND 

Lindano µg.L-1 0,005 2 <0,005 <0,005 ND 

Metolacloro µg.L-1 0,004 10 <0,004 <0,004 ND 

Metoxicloro µg.L-1 0,005 20 <0,005 <0,005 ND 

Molinato µg.L-1 0,02 6 <0,02 <0,02 ND 

Pendimetalina µg.L-1 0,1 20 <0,1 <0,1 ND 

Pentaclorofenol µg.L-1 0,1 9 <0,1 <0,1 ND 

Permetrina µg.L-1 0,005 20 <0,005 <0,005 ND 

Propanil µg.L-1 0,1 20 <0,1 <0,1 ND 

Simazina µg.L-1 0,1 2 <0,1 <0,1 ND 

Trifluralina µg.L-1 0,005 20 <0,005 <0,005 ND 

Bromato mg.L-1 0,016 0,025 <0,016 <0,016 ND 

Clorito mg.L-1 0,05 0,2 <0,05 <0,05 ND 

Cloro residual livre mg.L-1 0,2 5 <0,2 <0,2 ND 

Monocloramina mg.L-1 0,1 3 <0,1 <0,1 ND 

2,4,6-Triclorofenol µg.L-1 0,1 0,2 <0,1 <0,1 ND 

Trihalometanos totais µg.L-1 1 100 22,13 15,29 30,91 

Alumínio total mg.L-1 0,025 0,2 0,1394 <0,025 100 

Nitrogênio amoniacal mg.L-1 

N-NH3
0,05 1,5 0,315 0,718 -127,94 

Cloretos mg.L-1 0,6 250 23,36 18,62 20,29 

Cor aparente mg.L-1 

Pt-Co 5 15 9,18 13,05 -42,16 

Dureza total mg.L-1 

CaCO3
20 500 27,83 28,82 -3,56 

Etilbenzeno µg.L-1 1 200 <1,0 <1,0 ND 

Ferro total mg.L-1 0,025 0,3 <0,025 <0,025 ND 

Manganês total mg.L-1 0,025 0,1 0,14 0,12 14,29 

Monoclorobenzeno µg.L-1 1 120 <1,0 <1,0 ND 
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Tabela 19 – Resultados de qualidade da água de alimentação e permeado segundo Portaria 
518 do Ministério da Saúde (amostras coletadas em 22/01/2010) 

 
    Conclusão 

Odor - - Não 
Objetável

Não 
Objetável 

Não 
Objetável ---- 

Gosto - - Não 
Objetável

Não 
Objetável 

Não 
Objetável ---- 

Sódio total mg.L-1 0,025 200 9,309 9,234 0,81 

Sólidos totais dissolvidos mg.L-1 20 1000 20 32 -60,00 

Sulfatos mg.L-1 0,56 250 3,57 3,8 -6,44 

Sulfeto de hidrogênio mg.L-1 0,01 0,05 <0,01 <0,01 ND 

Surfactantes mg.L-1 

LAS 0,1 0,5 <0,1 <0,1 ND 

Tolueno µg.L-1 1 170 <1,0 <1,0 ND 

Turbidez uT 1 5 <1,0 <1,0 ND 

Zinco total mg.L-1 0,025 5 0,0366 0,0569 -55,46 

(m+p)-Xilenos µg.L-1 1 300 <1,0 <1,0 ND 

o-Xileno µg.L-1 1 300 <1,0 <1,0 ND 

pH ---- 0,01 6,0 a 9,5 7,25 7,32 ---- 
      ND – Não determinável 
      VMP – Valor Máximo Permitido 
      LQ – Limite de quantificação do método analítico 
 

 
 

Tabela 20 – Resultados de qualidade da água do permeado e água de abastecimento produzida 
na ETA ABV 

Variável 
1/12/2009 22/1/2010 

Permeado Água de 
abastecimento Permeado Água de 

abastecimento

COT (mg.L-1) 2,35 2,48 2,01 2,15 
Cor aparente             
(mg.L-1 Pt-Co) 1 5 2 3 

Cond. elétrica (µS.cm-1) 135 200 150 189 

Turbidez (uT) 0,04 0,80 0,05 0,34 

pH 6,85 8,30 6,80 7,96 

UV254  (cm-1) 0,033 0,029 0,023 0,023 
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Os resultados da Tabela 20 mostram que a qualidade do permeado da ultrafiltração 

foi melhor que a água de abastecimento produzida na ETA ABV nas variáveis COT, 

cor aparente e turbidez. Com relação à condutividade, não se deve comparar essas 

variáveis uma vez que a água do permeado não recebeu dosagem final de cloro, cal 

para correção de pH e fluoretos. Assim, é natural que a condutividade do permeado 

seja menor. Apesar dos teores menores de cor aparente e COT na água do 

permeado, essa diferença não é expressiva sendo mais relevante apenas com 

relação à turbidez. 
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5. CONCLUSÃO 
 

 

Sob o ponto de vista do desempenho operacional para produção de água, a 

operação do sistema de ultrafiltração na ETA ABV permitiu concluir que: 

 

• Tendo como água bruta, a água decantada da ETA ABV, foi possível produzir 

com fluxo médio normalizado de 24,3 ± 2,2 L.h-1.m-2, pressão transmembrana 

de 94,2 ± 6,6 kPa e recuperação de 90,6 ± 0,9%. Ao todo o sistema operou 

por 2995 horas e 40 minutos, de agosto de 2009 a janeiro de 2010. Os baixos 

valores de desvio padrão observados mostram que o sistema tem a 

capacidade de operar de forma estável. 

 

• Acredita-se que a interação do polímero catiônico poliacrilamida, utilizado 

como auxiliar de coagulação na ETA ABV, com a superfície da membrana, 

que tem carga negativa, intensificou o fenômeno de fouling da membrana 

durante o período que o sistema de UF operou sem pré-tratamento com filtro 

de areia. 

 

• Ao todo, foram realizadas 6 limpezas químicas com o objetivo de reduzir a 

pressão transmembrana, recuperando o fluxo específico normalizado. A 

solução de limpeza de NaOH foi a que apresentou o maior impacto na 

remoção de contaminantes da superfície da membrana indicando que os 

principais responsáveis pela queda de fluxo e aumento da pressão 

transmembrana (fouling) foram os compostos orgânicos presentes na água de 

alimentação. 

 

• Os períodos de operação entre limpezas químicas mostraram que o sistema é 

capaz de operar por mais tempo e com menor variação de fluxo e pressão 

transmembrana quando o fluxo normalizado é mantido por volta de 20 L.h-1.m-

2 e a taxa de recuperação por passagem em torno de 9%.  
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Com relação à remoção de contaminantes pelo sistema de ultrafiltração, as 

conclusões são: 

 

• Na média dos 13 conjuntos de amostras, coletados e analisados entre agosto 

de 2009 e janeiro de 2010, a rejeição de COT foi de 11,2±8,6% e 

concentração no permeado de 2,18±0,20 mg.L-1 , cor aparente 57,5±15,4% e 

valor no permeado de 2±2 mg.L-1 Pt-Co, condutividade elétrica 2,2±1,3% e 

valor no permeado de 138,2±17,8 µS.cm-1, turbidez 92,7±4,5% e valor no 

permeado de 0,040±0,01 uT e UV 254nm 19,7±8,2% e valor no permeado de 

0,025±0,008 cm-1.  A rejeição a coliformes totais na primeira amostra coletada 

foi de 100% e, na segunda amostra analisada, não foi detectada a presença 

de coliformes totais na água de alimentação devido a pré-cloração que estava 

em operação na ETA ABV. Em nenhuma das amostras coletadas e 

analisadas foram detectados coliformes termotolerantes.  

 

• O monitoramento contínuo da turbidez mostrou que a turbidez do permeado 

variou muito pouco, com valor médio sempre menor que 0,052 uT, 

independente da variação de grandezas como fluxo, recuperação, pressão 

transmembrana e execução de limpezas químicas. 

 

• Os resultados das análises da água de alimentação e permeado mostram que 

para turbidez, variações na água de alimentação não representaram impactos 

na qualidade do permeado. Isso não foi observado, no entanto, para as 

demais variáveis onde, em geral, variações de concentração na água de 

alimentação tiveram impacto na qualidade da água do permeado.  

 

• A correlação linear entre os valores de UV 254nm e COT deram como 

resultado R²=0,7076, indicando que a absorção da radiação UV em 254nm 

pode ser utilizada com razoável precisão para se estimar a concentração de 

COT na água da ETA ABV. Entretanto, a rejeição de UV 254nm pelo sistema 

de ultrafiltração não foi proporcional à rejeição de COT.  
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• Comparando os resultados do presente estudo com os resultados obtidos por 

Mierzwa (2009), que utilizou um sistema de UF igual tendo como água de 

alimentação a água bruta da ETA ABV, foi possível concluir que variações na 

qualidade do permeado são menores que variações na qualidade da água 

bruta, indicando que o sistema de UF é robusto. Com relação à cor aparente 

e turbidez, para produção de água de abastecimento que atenda a Portaria 

518, o pré-tratamento com coagulação, floculação e sedimentação é 

dispensável para o sistema de UF. Na Guarapiranga, a correlação entre os 

valores de UV e COT foi de R²=0,62 e da rejeição de UV em relação à 

rejeição de COT foi de R²=0,17, resultados similares aos obtidos na presente 

pesquisa.   

 

• O resultado da análise da amostra de alimentação e permeado, coletada em 

22/01/2010, segundo Portaria 518 indicou rejeição da contagem de bactérias 

heterotróficas de 98,98%, fluoretos de 36,49%, trihalometanos totais de 

30,91%, alumínio total de 100%, cloretos de 20,29%, manganês total de 

14,29% e sódio total de 0,81%. O laudo analítico do permeado concluiu que a 

amostra analisada não atendeu ao padrão de potabilidade para manganês, 

cuja concentração encontrada foi de 0,12 mg.L-1, sendo o valor máximo 

permitido pela Portaria 518 igual a 0,10 mg.L-1. Entende-se que o manganês 

teve baixa rejeição por se encontrar em sua maioria na forma Mn+2 dissolvida, 

sendo necessária pré-oxidação em condições adequadas para permitir maior 

rejeição pela membrana de UF. 

 

• Em comparação com a água de abastecimento produzida na ETA ABV, a 

água do permeado da ultrafiltração apresentou qualidade melhor 

especialmente em relação à turbidez.  

 

Os resultados obtidos na presente pesquisa permitem concluir que o sistema de 

separação por membrana de ultrafiltração pode ser utilizado para produção de água 

de abastecimento público na ETA ABV. Em relação ao sistema convencional, o 

sistema de ultrafiltração poderia ser utilizado substituindo as etapas de coagulação, 

floculação, sedimentação e filtração, tornando a ETA mais compacta e permitindo, 

portanto, o aumento da vazão de produção para a mesma área atualmente ocupada. 
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O resultado de recuperação do sistema de ultrafiltração obtido na presente pesquisa 

poderia ser aumentado para até 99% se utilizado um sistema físico-químico de 

clarificação do concentrado, conforme estudo de Silva (2009), tornando a 

recuperação do sistema de ultrafiltração maior ou comparável com a do próprio 

sistema convencional de tratamento que geralmente varia de 95 a 98% (MWH, 

2005). 

 

Como orientação para estudos futuros, é recomendável que sejam avaliadas outras 

configurações para o sistema de membrana utilizando, por exemplo, módulos de 

fibra-oca que possam operar, com fluxo maior e/ou pressão transmembrana menor, 

diminuindo a área de membrana, o consumo energético e, conseqüentemente, o 

custo de implantação e operação.  
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