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RESUMO

Historicamente, o Brasil se encontra entre os maiores produtores mundiais de
laranja (fruta in natura e suco), ocupando o posto principal desse setor desde o início
da década de 90. Sua produção tem como destaque o estado de São Paulo, a maior
dentre os estados produtores, e sendo o principal responsável pelo suprimento da
indústria cítrica brasileira. O destaque dessa cadeia agroindustrial é o
processamento do suco devido a sua importância no setor e sua grande participação
no mercado internacional. As indústrias nacionais, para que se mantenham
competitivas, devem voltar sua atenção para fatores subsidiários à produção, como
a gestão mais eficiente e eficaz da água utilizada de forma que assegure o seu uso
racional. Uma das práticas de gestão é o reúso de água, um dos focos do presente
trabalho, que visa também à exploração da solução tecnológica de processo de
separação por membranas, utilizando o MBR (membrane bioreactor) como sistema
de tratamento de efluente industrial para reúso, a partir das águas geradas em uma
unidade de processamento final para produção do suco de laranja concentrado e
congelado para exportação. O sistema avaliado produz atualmente uma água com
características suficientes para reúso em torres de resfriamento, em relação aos
parâmetros avaliados, com concentrações de DQO abaixo de 75 mg.L-1 (95% de
remoção média) e turbidez menor que 0,9 UNT em 100% do tempo (turbidez média
de 0,28 UNT). Com a implantação do sistema de reúso por membranas, houve uma
redução de consumo de água potável em 40% em volume. A reciclagem do efluente
tratado reduz o consumo da água potável nas aplicações industriais e possibilita que
essa água seja de fato destinada apenas para consumo humano.
Palavras-chave: membrana, biorreator de membrana, ultrafiltração, efluente
industrial, reúso de água.

ABSTRACT

Membrane Separation Process for Orange Juice Wastewater Reuse
Historically, Brazil has been among the largest orange producers (fresh fruit and
juice) and has been the leading position in this sector since the early 90's. Its
production is focused in São Paulo state, the largest among the Brazilian producing
states and responsible for the supply of Brazilian citrus industry. The highlight of this
agro-industrial production chain is the orange juice processing due to its importance
in the productive sector and its international market share. The Brazilian citrus
industries, to keeping at the top of production and competitive, need to focus on
subsidiary factors, such as to produce a more efficient and effective water use
management to ensure its rational use. One of those water management practices is
the water reuse, one of the focus on this present work, which also aims to explore the
technological solution of membrane separation process, using the MBR (membrane
bioreactor) as the industrial wastewater treatment system for reuse water from
wastewater generated in a processing unit for final production of concentrated and
frozen orange juice for export. Nowadays, the system has produced a high quality
reuse water and has used to feed cooling tower, according to the evaluated
parameters, at COD concentrations below 75 mg.L-1 (average 95% removal) and
turbidity lower than 0.9 NTU at 100% of time (0.28 NTU average). By implementing
the wastewater reuse treatment system applying ultrafiltration membranes, the MBR
system has contributed with a reduction of potable water consumption by 40% in
volume. The recycling of treated effluent has been reducing the use of potable water
in industrial applications and enables this water to be actually intended for human
consumption only.
Key-words: membrane, membrane bioreactor, ultrafiltration, industrial wastewater,
water reuse.
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1

INTRODUÇÃO

A gestão da água é de suma importância no gerenciamento da sua oferta e
demanda, em termos de quantidade e qualidade, por ser um insumo essencial à
maioria das atividades econômicas. No Brasil, apesar da abundância, a distribuição
natural de água não é uniformemente distribuída nas diferentes regiões do país,
além da baixa disponibilidade hídrica relativa em regiões com grandes contingentes
populacionais e altamente industrializadas.
O crescimento demográfico e econômico do país nos últimos 35 anos tem
colaborado para a utilização intensiva dos recursos hídricos, indo além da sua
capacidade de suporte. Existem também problemas de gerenciamento da água,
como aqueles provocados pelo crescimento desordenado das áreas urbanas, que
implicam no maior consumo desse recurso e contribuem com altos índices de
poluição dos corpos d’água devido ao lançamento de esgotos domésticos e
industriais in natura, sem qualquer tratamento. Além disso, estudos sobre a situação
das bacias hidrográficas brasileiras mostram dados e informações preocupantes
sobre a qualidade da água. Como agravante, começam a surgir inúmeros conflitos
de uso entre os diferentes usuários domésticos, industriais, agrícolas e energéticos.
Tais fatores, aliados à má distribuição dos recursos hídricos no território nacional,
exigem uma gestão da água mais eficiente e eficaz e que assegure sua conservação
em quantidade e qualidade adequadas.
Algumas práticas como o reúso da água têm sido adotadas como modelo de
gerenciamento de água em processos produtivos nas indústrias. Como um
importante usuário, é fundamental que o setor industrial invista no uso da água de
forma sustentável, na adoção de práticas referentes ao seu uso racional em
pesquisa e desenvolvimento tecnológico, na implantação de sistemas de tratamento
avançado de água e de efluentes, na redução de perdas e na racionalização do uso,
trazendo significativos ganhos ambientais e econômicos.
O reúso de água é uma etapa importante e estratégica para o
desenvolvimento sustentável, trazendo os seguintes benefícios (FIESP, 2006):
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a) redução do lançamento de efluentes industriais em cursos d´água e,
consequentemente, a melhoria da qualidade das águas dos rios que atenderá
os padrões e normas ambientais estabelecidos;
b) redução da captação de águas superficiais e subterrâneas, possibilitando
uma situação ecológica mais equilibrada;
c) aumento da disponibilidade de água para usos mais exigentes, como
abastecimento público, uso hospitalar etc;
d) redução dos custos de produção;
e) habilitação para receber incentivos e coeficientes redutores dos fatores da
cobrança pelo uso da água;
f)

ampliação da oportunidade de negócios para as empresas fornecedoras

de serviços e equipamentos, e em toda a cadeia produtiva;
g) ampliação na geração de empregos diretos e indiretos;
h) melhoria da imagem do setor produtivo junto à sociedade, com
reconhecimento de empresas socialmente responsáveis.
Uma das tecnologias utilizadas no reúso é o processo de separação por
membranas para o tratamento de efluentes, que pode ser considerado como uma
inovação tecnológica para o tratamento de água e efluentes. Trata-se de uma
evolução das operações convencionais no tratamento de efluentes, substituindo o
decantador secundário e a filtração terciária por elementos sintéticos, denominados
membranas. Sua aplicação se estende também aos sistemas de tratamento de
água, em que os processos de filtração, com areia e antracito, são substituídos por
membranas.
O estudo apresentado relata as condições operacionais de uma estação de
tratamento de efluentes que adotou o sistema MBR (membrane bioreactor) como
sistema de tratamento de efluente industrial gerado em uma unidade de
processamento final para produção do suco de laranja concentrado e congelado
para reúso, como forma de minimizar os impactos de poluição causados no meio
ambiente e busca contribuir de forma técnica, servindo de base para a aplicação de
sistemas de membranas para as futuras instalações de tratamento de efluentes,
além de consolidar o reúso como prática sustentável de conservação de água.
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2

OBJETIVOS

2.1

Geral

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar a aplicação de um
sistema de reúso de efluente gerado no processamento e tratamento final de suco
de laranja, na unidade portuária da Citrosuco, empresa localizada em Santos, no
estado de São Paulo, apresentando as etapas de operação do sistema MBR
instalado, que adota o processo de separação por membranas integrado ao sistema
biológico.

2.2

Objetivos específicos

Os objetivos específicos do trabalho são:
a) avaliar os resultados obtidos do sistema MBR e a aplicação de reúso
conforme a qualidade do efluente tratado;
b) verificar a redução do consumo de água potável;
c) sugerir melhorias de processo para o sistema adotado.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Distribuição de água doce no Brasil

O Brasil concentra a maior reserva de água doce de superfície do planeta, em
torno de 12 a 15% da água doce disponível no mundo. Além disso, mais de 90% do
território brasileiro recebe chuvas abundantes durante o ano e as condições
climáticas e geológicas propiciam a formação de uma extensa e densa rede de rios,
com exceção do Semiárido, onde os rios são pobres e temporários. Essa água, no
entanto, é distribuída de forma irregular. A Região Norte, que engloba a Amazônia,
onde estão as mais baixas concentrações populacionais, possui quase 80% da água
superficial. Enquanto isso, no Sudeste, essa relação se inverte: a maior
concentração populacional do País tem disponível pouco mais de 4% do total da
água. Na Tabela 1, está apresentada a distribuição de água doce nas regiões do
Brasil:

Tabela 1 – Distribuição de água doce no Brasil
Região

Quantidade de água (%)

População (%)

Norte

79,7

8,3

Centro-Oeste

9,3

7,4

Nordeste

2,3

27,9

Sul

4,6

14,6

Sudeste

4,1

41,8

Fonte: IBGE, 2010

Além da má distribuição, a poluição e a alta demanda de água comprometem
esse recurso em várias regiões. Assim, parte da água perde a característica de
recurso natural renovável, principalmente nas áreas densamente povoadas onde os
processos de urbanização e industrialização são intensos, mas pouco estruturados
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em termos de proteção e conservação da água e do meio ambiente. Nas cidades, os
problemas de abastecimento que atingem as regiões de mananciais estão
diretamente relacionados à intensa e desordenada urbanização, com um
consequente aumento da demanda de água. Na zona rural, os recursos hídricos
também são explorados de forma irregular, além de parte da vegetação protetora da
bacia (mata ciliar) ser destruída para a realização de atividades como agricultura e
pecuária. Não raramente, os dejetos e agrotóxicos utilizados nessas atividades
também acabam por poluir a água. Além disso, o esgotamento sanitário é o serviço
de saneamento básico com menos cobertura nos municípios brasileiros, Ainda
assim, a água disponível no território brasileiro é suficiente para as necessidades do
País. Entretanto, é necessário conscientizar a população quanto ao correto uso da
água e um maior cuidado com a questão do saneamento e abastecimento por parte
do governo.
O reúso de água torna-se importante, pois reduz a utilização de água potável
para fins não-potáveis e minimiza o risco da falta de abastecimento de água das
áreas urbanizadas, mantendo o balanço hídrico da região (CUNHA, 2008).
Diversas atividades modernas poderiam ser realizadas com água de reúso,
como em aplicações industriais (refrigeração de equipamentos e geração de
energia), limpeza de áreas públicas e em obras civis (execução de aterros e
terraplanagem e compactação e cura de concreto). Além de diminuir a pressão
sobre a demanda, o custo dessa água poderia ser menor que o preço da água
fornecida pelas companhias de saneamento, de acordo com sua aplicação.

3.2

Demanda de água na Baixada Santista

A região da Baixada Santista, onde está localizada a planta da Citrosuco,
possui um alto consumo de água per capita, em torno de 992 m³/hab.ano, acima da
média do Estado de São Paulo, de 944 m³/hab.ano (SIGRH, 2007).
A relação entre demanda e disponibilidade de recursos hídricos da Baixada
Santista é de aproximadamente 46%, de acordo com a SMA – Secretaria do Meio
Ambiente e CRHi – Coordenação de Recursos Hídricos (2009), classificando a
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região em estado de atenção, baseado na relação de demanda e disponibilidade
entre 31 e 50%.
Na Tabela 2, está apresentada a situação de coleta e tratamento do esgoto
doméstico da região, em comparação com o Estado de São Paulo. A carga orgânica
poluidora potencial é a quantidade de matéria orgânica gerada, ou seja, a
quantidade que seria lançada nos corpos d’água caso não houvesse nenhuma forma
de tratamento do esgoto doméstico. A carga orgânica poluidora remanescente é a
quantidade de matéria orgânica efetivamente lançada nos corpos hídricos, após a
coleta e tratamento do esgoto doméstico, quando existente. Obtém-se a carga
orgânica poluidora removida pela diferença entre a carga orgânica poluidora
remanescente e a carga orgânica poluidora potencial.

Tabela 2 – Carga poluidora de origem doméstica (DBO5,20), em kg DBO/dia

Baixada Santista
Estado de São Paulo

Potencial

Remanescente

Carga removida

90.537

83.843

6.694 (7,4%)

2.077.199

1.366.305

710.894 (34,2%)

Fonte: Cetesb (2008) apud SMA/CPLA (2010)

Pode-se identificar que a situação de poluição na Baixada Santista é alta, já
que a redução da carga orgânica de origem doméstica é de apenas 7,4% na região,
enquanto que no estado de São Paulo, a redução de poluição atinge 34% (Cetesb,
2008).
O Perh – Plano Estadual de Recursos Hídricos (2004-2007) relata o número
de empreendimentos industriais por tipo de captação (Figura 1). Observa-se que
mais de 70% dos empreendimentos captam água da rede pública na Baixada
Santista.
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Figura 1 – Empreendimentos industriais por tipo de captação (Baixada Santista)
Fonte: Perh (2004-2007)

3.3

Uso industrial da água

As demandas de água para fins industriais no Brasil têm sido estimadas de
modo indireto, pois não há cadastros completos e confiáveis de usuários de água
que possam retratar valores precisos. Estudos desenvolvidos para os consumidores
de água (Figura 2) estimam que a demanda de água para o setor industrial seja de
7%.

Figura 2 – Uso da água no Brasil
Fonte: ANA (2006) apud CEBDS (2006)
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De forma geral, o uso da água nas indústrias está relacionado nas seguintes
aplicações (FIESP, 2006):
1. consumo humano, utilizado em ambientes sanitários, vestiários, cozinhas e
refeitórios, bebedouros, equipamentos de segurança (lava-olhos, por exemplo) ou
em qualquer atividade doméstica com contato humano direto;
2. matéria-prima, incorporada ao produto final, como ocorre nas indústrias de
cervejas e refrigerantes, de produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica, de
cosméticos, de alimentos e conservas e de fármacos, ou utilizada para a obtenção
de outros produtos, por exemplo, o hidrogênio por meio da eletrólise da água;
3. uso como fluido auxiliar, utilizada em diversas atividades, destacando-se a
preparação de suspensões e soluções químicas, reagentes químicos, veículo, ou
ainda, para as operações de lavagem;
4. uso para geração de energia, utilizada por meio da transformação da
energia cinética, potencial ou térmica em energia mecânica e posteriormente, em
energia elétrica.
5. uso como fluído de aquecimento e/ou resfriamento, em que a água é
utilizada como fluido de transporte de calor para remoção do calor de misturas
reativas ou outros dispositivos que necessitem de resfriamento devido à geração de
calor, ou então, devido às condições de operação estabelecidas, pois a elevação de
temperatura pode comprometer o desempenho do sistema, bem como danificar
algum equipamento.
6. outros usos, como utilização em combate à incêndio, irrigação de áreas
verdes ou incorporação em diversos subprodutos gerados nos processos industriais,
seja na fase sólida, líquida ou gasosa.

3.4

Tratamento de efluentes no processamento final da indústria cítrica

Historicamente, o Brasil encontra-se entre os maiores produtores mundiais de
laranja, ocupando o posto principal desse setor desde o início da década de 90. Sua
produção tem como destaque o estado de São Paulo, sendo principal responsável
pelo suprimento da indústria cítrica brasileira (Apêndice A).
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Os produtos que a citricultura brasileira oferece para o mercado nacional e
internacional são diversos: fruta in natura, diversos tipos de sucos cítricos - sendo o
principal o concentrado de laranja, óleos essenciais, D'limonene e o farelo de polpa
cítrica. O destaque dessa cadeia agroindustrial é o setor de processamento do suco
devido sua importância no setor produtivo e sua participação no mercado
internacional.
Os sistemas de tratamento de efluentes utilizados nas indústrias cítricas são
os sistemas biológicos por lodos ativados e lagoas. Cabe salientar que as lagoas,
empregadas por empresas que dispõem de amplas áreas, podem gerar odores
provocados pela criação de anaerobiose e emissão de H2S (gás sulfídrico).
Em relação ao tratamento de efluentes de unidades portuárias, não há relatos
na literatura a respeito de sistemas existentes, com exceção da unidade da
Citrosuco. Porém, existem atualmente algumas estações de tratamento de efluentes
em outros segmentos industriais que utilizam sistemas de lodos ativados
combinados com a tecnologia de membranas de ultrafiltração, denominada MBR
(membrane bioreactor), de acordo com as características de qualidade necessária
para que o efluente possa ser reutilizado. Além disso, a solução pelo MBR também é
aplicável em situações em que unidades industriais já existentes possuem limitações
físicas para uma expansão de planta ou para a instalação de uma nova estação de
tratamento.

3.5

Processo de separação por membranas

Para definirmos um processo de separação por membranas é necessário
conceituarmos o termo membrana. Segundo Schneider e Tsutiya (2001), uma
membrana pode ser definida como um filme fino e sólido que separa duas soluções
e que atua como barreira seletiva para o transporte de componentes destas
soluções, quando algum tipo de força externa é aplicado. Esta força externa pode
ser: pressão, sucção ou potencial elétrico. Após a passagem pela membrana, o
líquido filtrado é comumente denominado permeado. Portanto, o processo de
separação por membranas utiliza esse filme para filtração ou separação de
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materiais, não havendo transformação química nem biológica dos componentes
durante essa operação.
A seletividade das membranas (Figura 3), ou seja, a capacidade de
separação que cada membrana possui, está relacionada com a dimensão dos poros
ou pela alteração das propriedades físico-químicas dos polímeros componentes da
membrana, principalmente dos polímeros localizados na superfície.
Dos processos de tratamento atualmente contemplados para implantação,
tanto para novos projetos de unidades quanto o aperfeiçoamento ou ampliação de
existentes, a utilização de membranas tem sido considerada cada vez mais, tanto no
segmento industrial quanto no setor público. Schneider e Tsutiya (2001) consideram
que a aplicação de membranas é a principal inovação tecnológica para tratamento
de água e esgotos desde o desenvolvimento dos processos convencionais
utilizados.
Em resumo, podemos considerar que o processo de separação por
membranas trata-se de uma evolução da operação de clarificação e filtração
convencional, em que substituímos os elementos filtrantes de areia, antracito e
outros elementos minerais, por elementos sintéticos para atender condições mais
exigentes. O tipo de membrana utilizada, o método de aplicação da força motriz e as
características da água determinam o tipo de impureza a ser removida e a eficiência
de remoção.
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Figura 3 – Processos de separação por membranas
Fonte: Adaptado de STOWA (2002) (Osmonics Inc.)
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3.5.1 Estrutura das membranas

As membranas atualmente disponíveis no mercado são de material sintético,
fabricadas principalmente com polímeros orgânicos.
As membranas de primeira geração eram simétricas com poros regulares
(Figura 4a). Sua porosidade e produtividade eram muito pequenas para limitar o
volume ocupado pelos poros e assim, evitar algum colapso nas membranas quando
fossem pressurizadas. As membranas de segunda geração, denominadas
assimétricas ou anisotrópicas, são caracterizadas por um gradiente interno de
porosidade, gerado pelo controle das condições de polimerização. A membrana, na
forma de uma película fina, fica situada sobre uma estrutura mais grossa e bem mais
porosa e resistente, responsável pela estabilidade mecânica do conjunto (Figura 4b).
A espessura reduzida da película diminui a resistência à filtração, que é proporcional
à espessura da membrana. As membranas assimétricas da segunda geração são
geralmente constituídas de um único tipo de polímero. Com a terceira geração, as
membranas assimétricas foram aperfeiçoadas com o desenvolvimento das
membranas compostas (Figura 4c), em que a membrana é depositada na forma de
um filme fino sobre a estrutura de suporte, que geralmente é também uma
membrana assimétrica (SCHNEIDER E TSUTIYA, 2001).
As membranas assimétricas são fabricadas pelo processo de inversão de
fase: o polímero da membrana é dissolvido em um solvente e a solução é
depositada sobre um tecido ou placa de suporte na forma de um filme fino de
espessura entre 0,1 a 1 mm. O suporte coberto com o filme é introduzido em um
banho coagulante, onde o filme entra em contato com um líquido não-solvente,
resultando na separação de fases e precipitação do polímero da membrana. O
solvente e o não-solvente são trocados por processos de difusão na zona de contato
do filme de polímero com a solução coagulante. A composição da solução solvente e
coagulante é ajustada para que o fluxo do solvente para o banho coagulante seja
maior do que o fluxo da solução coagulante para o solvente. Nestas condições, a
concentração de polímero no filme aumentará gradativamente até atingir o ponto de
coagulação e precipitação. A primeira camada se precipita na superfície do suporte
e as camadas subsequentes se acumulam sobre a primeira camada. Como a
concentração de polímero disponível para precipitação se reduz com cada camada
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depositada, a porosidade da membrana formada por esse processo aumentará com
a espessura da camada, produzindo uma membrana assimétrica. Esse processo
pode ser automatizado e é utilizado na fabricação de membranas de placa plana ou
de fibras ocas (SCHNEIDER E TSUTIYA, 2001 apud MALLEVIALLE et al.,1996).

Figura 4 – (a) membrana simétrica; (b) membrana assimétrica e (c) membrana
composta
Fonte: Schneider e Tsutiya (2001)

A fabricação de membranas compostas (Figura 4c) inclui um passo adicional
de aplicação da película da membrana sobre uma estrutura de suporte que,
normalmente é constituída por uma membrana assimétrica de UF fabricada pelo
processo de inversão de fase. Este filme é depositado por meio de uma reação de
polimerização de superfície. Os dois componentes desta reação de polimerização
são dissolvidos em um solvente aquoso e um solvente insolúvel em água. A imersão
da superfície do suporte na solução aquosa resulta na saturação dos poros em
contato com a solução do primeiro polímero reativo. Esta superfície saturada é então
imersa na solução com o segundo componente da reação de polimerização. O filme
se polimeriza rapidamente na interface das duas soluções, limitando a difusão dos
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reagentes e formando um filme de membrana com espessura muito reduzida, em
torno de 50 nm (SCHNEIDER E TSUTIYA, 2001).

3.6

Sistemas MBR

As primeiras aplicações de membranas foram em sistemas de dessalinização
de águas de poço e de mar e começaram a ser empregadas experimentalmente em
efluentes nos anos 70. Segundo Stephenson et al. (2000), os primeiros relatos sobre
a aplicação de membranas no tratamento de efluentes, como substituinte do
processo de sedimentação (decantador secundário) em sistemas de lodos ativados
foram descritos por Smith et al. (1969). Os pesquisadores submergiram membranas
em um reator biológico e extraíram o efluente tratado (permeado) por sucção. Testes
seguintes indicaram que uma alta remoção de DQO, turbidez e nitrogênio poderia
ser obtida, em condições típicas de vazões médias diárias de efluente doméstico. O
sistema MBR com membrana imersa é a base de muitos sistemas que têm sido
desenvolvidos e atualmente muito utilizados para tratamento de efluentes e
aplicações de reúso.
Comparados aos sistemas convencionais, os sistemas MBR possuem as
seguintes vantagens (ASANO et al., 2007):
a. área de instalação reduzida. Como o tempo de detenção hidráulica é
menor, reduzindo o tamanho do biorreator, já que operam em altas
concentrações de sólidos suspensos;
b. alta idade de lodo, sendo de duas a três vezes maior que em sistemas
convencionais, o que resulta em menos produção de lodo, operação mais
estável e chances reduzidas de distúrbios no processo;
c. processos simultâneos de nitrificação-denitrificação podem ser alcançados
por meio de controle de processo quando se combina uma alta idade de
lodo com baixas concentrações de oxigênio dissolvido no biorreator;
d. alta qualidade de água tratada pode ser obtida;
e. aumento dos SSTA (sólidos suspensos no tanque de aeração) produz um
lodo mais estável, sendo menos suscetível a variações no processo;
f. simplicidade de operação.
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As desvantagens dos sistemas MBR incluem:
a. alto custo de investimento para os módulos de membranas (€ 50,00 / m²
(JUDD, 2011));
b. dados limitados sobre a expectativa da vida útil das membranas, criando
um custo recorrente elevado da substituição das membranas;
c. alta demanda de energia consumida devido à aeração das membranas;
d. incrustação das membranas, podendo afetar a capacidade de tratar as
vazões de projeto;
e. procedimento de limpeza química,
f. lodo de descarte do sistema de membranas pode ser mais difícil de se
tratar.

3.6.1 Aplicações do sistema MBR para reúso

Devido à seletividade das membranas, por possuírem tamanho de poro
reduzido, geralmente na faixa de 0,04 a 0,4 µm, o efluente tratado apresenta uma
qualidade físico-química e microbiológica superior aos sistemas convencionais de
lodos ativados (Tabela 3), com baixas concentrações de bactéria, DQO, SST e
turbidez, similar ao efluente tratado em decantadores secundários seguidos de
filtração terciária.

Tabela 3 – Comparação de qualidade de efluente tratado
Sistema convencional de
Parâmetros

lodos ativados com filtração

MBR

terciária
Remoção de DQO (%)

94,5

99,0

Remoção de SST (%)

60,9

99,9

Remoção de nitrogênio amoniacal (%)

98,9

99,2

Remoção de fósforo (%)

88,5

96,6

Fonte: adaptado de Cicek et al. (1999) apud Stephenson et al. ( 2000)
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A qualidade de água tratada do sistema MBR possibilita sua utilização em
diversas aplicações de água de reúso e, após desinfecção, pode ser aplicada em
usos não-potáveis. O crescente interesse na utilização dessa tecnologia é baseado
no grande potencial para melhorar a eficiência do tratamento quando comparada às
tecnologias tradicionais, facilidade de instalação, ampliação de sistemas existentes
com a possibilidade de se manter a área das plantas atuais e a disponibilidade no
mercado com tendências na redução de seu custo. O sistema MBR pode incorporar
também tratamento para remoção de nutrientes.
O manual de reúso de água da EPA (2004) apresenta diretrizes para
qualidade da água de reúso (Tabela 4), conforme a necessidade da aplicação.

Tabela 4 – Diretrizes para qualidade de água de reúso
Qualidade de água
Tipo de reúso

6a9

≤ 10

≤2

-

Coliformes
termotolerantes/
100mL
N.D.

6a9

≤ 30

≤2

≤ 30

≤ 200

1

6a9

≤ 10

≤2

-

N.D.

1

Recreação

6a9

≤ 10

≤2

-

N.D.

1

Paisagístico

-

≤ 30

-

≤ 30

≤ 200

1

Usos na construção

-

≤ 30

-

≤ 30

≤ 200

1

6a9

-

≤2

-.

N.D.

1

pH
Reúso urbano
Irrigação de área de
acesso restringida
Reúso na
agricultura

Reúso potável
indireto

DBO Turbidez
SS
(mg/L)
(NTU)
(mg/L)

Cloro
residual
(mg/L)
1

Fonte: Adaptado de Cunha (2008) e manual da EPA (2004)

Segundo Mc Cormick (1999), os maiores mercados de água de reúso em
zonas urbanas demandam de água nos padrões de qualidade de reúso não potável
e potável (Quadro 1). Com a evolução do mercado de membranas, é muito possível
que as características da qualidade de água de reúso possam evoluir para uma
condição de água potável.
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Padrão de qualidade
de água de reúso

Uso

Exemplo de aplicação

- irrigação de áreas - campos de golfe, cemitérios, reservas
com acesso restrito ou ecológicas
controlado de público
Categoria 1
DBO5 < 30 mg/L
SST < 30 mg/L
Coliformes fecais
<200/100mL
Cloro residual 1 mg/L
pH entre 6 e 9

- produtos agrícolas - reflorestamento, pastos e reservas
não
destinados
ao ecológicas
consumo humano ou
consumidos após o
processamento
que
elimine patógenos
- uso em recreação, - rios e lagos não utilizados para
sem contato direto com natação
a água
- uso industrial

água para sistema de refrigeração,
processo etc

- uso urbano
restrições
Categoria 2
DBO5 < 10 mg/L
Turbidez < 2 NTU
Coliformes fecais
ausentes em 100 mL
Cloro residual 1 mg/L
pH – 6 a 9

com - irrigação de parques e jardins
escolares, sistemas de hidrantes,
construção civil e fontes em praças
- produção agrícola de públicas, usos residenciais (descarga
alimentos
de vasos sanitários e sistemas de ar
condicionado)
- uso recreacional sem
restrições
- produtos agrícolas cultivados para
consumo humano na forma crua ou
sem cozimento
- lagos e reios para uso recreacional
sem limitação de contato com a água

Categoria 3
Efluente de osmose
reversa
SDI 1 < 3
Turbidez < 1 NTU

- reúso potável indireto

- maioria dos usos residenciais: banho,
lavagem de roupas e utensílios

- aplicação em processos industriais
(alimentação de água de utilidades
para torres de resfriamento e
caldeiras)
Quadro 1 – Principais mercados e qualidades para água de reúso
Fonte: Adaptado de McCormick (1999), em Schneider e Tsutiya (2001)
1

- reúso industrial

SDI – Silt Density Index – índice de densidade de partículas: é um padrão de medição que

relaciona o total de partículas coloidais e partículas em suspensão, indicando o grau de
potencial de entupimento das superfícies das membranas, especificamente para
membranas de osmose reversa (ASTM D-4189-82).
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Em sistemas de reúso de água, uma das principais considerações é o custo
de infraestrutura necessária para armazenar, transportar e distribuir o efluente
tratado para os pontos de aplicação. Como as plantas de MBR podem ser
estrategicamente localizadas para interceptar o efluente à montante dos sistemas
coletores, o efluente pode ser retirado para tratamento e ser reutilizado localmente.

3.6.2 Descrição dos sistemas MBR

Os sistemas MBR possuem diversas configurações, sendo dimensionados de
acordo com a tecnologia de cada fabricante de membranas. Uma característica
comum da maioria desses sistemas é a aplicação de membranas de microfiltração
ou ultrafiltração de baixa pressão. As membranas mais utilizadas são de fibra oca e
de placa plana. As membranas podem operar pressurizadas ou sob vácuo.
As membranas pressurizadas são geralmente tubulares e instaladas
externamente ao reator biológico (Figura 5), sendo que o licor misto é bombeado do
biorreator para as membranas. A membrana é retro-lavada periodicamente para
remover o material acumulado na superfície da membrana.

Figura 5 – MBR com membrana pressurizada
Fonte: Adaptado de Asano et al. (2007)

O sistema MBR com membranas externas consome entre 1 a 10 kWh/m3 de
filtrado (CÔTÉ E THOMPSON, 2000). Devido ao consumo de energia elevado, sua
aplicação ainda está restrita a sistemas de pequeno e médio porte, em que o reúso
de água é economicamente interessante e a otimização de espaço é um critério
operacional importante (SCHNEIDER E TSUTIYA, 2001).
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Em sistemas MBR imersos, as membranas são operadas sob vácuo, podendo
ser instaladas diretamente no biorreator ou em um tanque separado. O vácuo é
gerado pela sucção de uma bomba, que extrai o permeado (efluente tratado) através
da membrana, enquanto que os sólidos são retidos pelas membranas. A extração de
permeado por sucção através da membrana mantém a integridade das partículas
(flocos), melhorando o desempenho da separação dos sólidos pela membrana. Para
limpeza das membranas, é utilizado ar na parte inferior das membranas. A limpeza
da superfície das membranas ocorre já que as bolhas de ar sobem à superfície do
tanque e o material rejeitado (lodo) é reciclado para o licor misto.
O sistema MBR com membranas imersas podem se apresentar em diferentes
configurações, sendo que cada uma apresenta vantagens distintas. A Figura 6
apresenta as membranas imersas, integradas diretamente ao tanque de aeração.
Podem ser instaladas em um tanque de aeração existente, economizando área de
instalação. Caso seja utilizado algum produto químico para limpeza de recuperação
das membranas, o processo biológico deve ser interrompido para retirada das
membranas e estas são transferidas para um tanque dedicado para limpeza
química.

Figura 6 – MBR com membrana imersa diretamente no tanque de aeração
Fonte: Adaptado de Asano et al. (2007)

As membranas imersas podem também ser instaladas em um tanque
dedicado (Figura 7). Nessa configuração, o sistema pode ser projetado com
difusores de ar de bolhas finas no tanque de aeração, para melhorar a eficiência e
menor consumo de energia, enquanto que o tanque de membranas pode utilizar
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aeração com bolhas grossas para limpeza e prevenção de incrustação das
membranas.

Figura 7 – MBR com membrana imersa em tanque dedicado
Fonte: Adaptado de Asano et al. (2007)

Um arranjo similar é mostrado na Figura 8, entretanto, essa configuração
utiliza membranas rotativas para auxiliar no controle de incrustação das membranas
e para reduzir o volume de ar para os difusores de bolhas grossas.

Figura 8 – MBR com membrana rotativa imersa em tanque dedicado
Fonte: Adaptado de Asano et al. (2007)

O biorreator mostrado com um tanque de membrana fixa separado é a
configuração mais utilizada, mas pode também ser adaptado para a instalação das
membranas rotativas diretamente no biorreator.
O sistema MBR com membranas imersas apresenta consumo de energia
entre 0,2 a 0,4 kWh/m³ de permeado (CÔTÉ et al. 1998 apud SCHNEIDER E
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TSUTIYA, 2001). As membranas para estes sistemas são de fibras ocas ou de
placas planas, constituídas de um polímero resistente ao cloro para as limpezas
químicas. A ação combinada de fluxos adequados de operação, com a aeração das
membranas contribui para manter as superfícies das membranas livres da
colmatação (fouling) e aumentar o intervalo das limpezas químicas.
Embora a maioria das instalações dos sistemas MBR utilizando membranas
imersas tenha menos de 10 anos, a tecnologia está avançando rapidamente e
diversos fabricantes estão entrando no mercado. Mais de 50% dos sistemas MBR
utilizados no mundo operam com membranas imersas no biorreator, enquanto que
os demais operam com as membranas localizadas externamente ao processo
biológico (JUDD, 2006).

3.6.3 Variáveis para dimensionamento do sistema MBR

3.6.3.1

A

Temperatura

temperatura

do

efluente

deve

ser

levada

em

consideração

no

dimensionamento das membranas, uma vez que afeta a viscosidade do permeado
(efluente tratado) e do concentrado (biomassa do reator biológico). Os poros das
membranas são muito pequenos e, como a viscosidade da água aumenta com a
redução da temperatura, a força necessária para alcançar a taxa requerida
aumentará, reduzindo a permeabilidade e a taxa de filtração.
Os efeitos da mudança de temperatura são mais nítidos durante condições de
vazão de pico. Em situações em que são esperadas mudanças significativas nas
vazões de pico e na temperatura de operação, a realização de testes com uma
planta-piloto é muito valiosa para avaliar o desempenho do MBR. A permeabilidade,
em diferentes períodos do tempo, pode ser correlacionada com mudanças na
temperatura, que por sua vez permite o desenvolvimento de estratégias de operação
devido às variações de vazão e de temperatura.
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3.6.3.2

Porosidade das membranas

Uma atenção especial deve ser dada às características do efluente a ser
tratado pelas membranas, devido a sua porosidade fina, geralmente variando de
0,04 a 0,4 µm. O Quadro 2 apresenta alguns constituintes típicos que afetam o
desempenho da membrana.
Natureza do
constituinte

Física

Descrição

Efeito sobre as membranas

Acúmulo de sólidos na superfície das
membranas, o que pode causar redução da
Cabelo, material fibroso e eficiência da membrana, danos físicos à
sólidos inertes
membrana e aumento da frequência de
limpeza das membranas, e queda da
qualidade do permeado.
Variações na temperatura

Alteração da viscosidade e da taxa de
filtração.

Alcalinidade alta e ferro Colmatação da membrana,
solúvel
limpeza química ácida

requerendo

Óleos e graxas

Colmatação da membrana, diminuindo o
desempenho da membrana e aumentando a
frequência de limpeza química

Surfactantes

Formação de espuma,
limpeza da membrana

Oxidantes (ozônio e cloro)

Ataque certos tipos de material constituinte
da membrana

Química

necessitando

Colmatação da membrana, diminuindo o
Matéria orgânica dissolvida
desempenho da membrana e aumentando a
e coloidal
frequência de limpeza química
Biológica

Substâncias
extracelulares
Extracellular
substances)

Entupimento dos poros da membrana,
poliméricas
diminuindo o desempenho da membrana e
(EPS
aumentando a frequência de limpeza
polymeric
química. Afeta também a viscosidade do
lodo.

Quadro 2 – Efeito de constituintes no desempenho de membranas
Fonte: Adaptado de Asano et al. (2007)
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3.6.3.3

Fluxo da membrana

O fluxo, ou taxa de filtração, é um dos principais conceitos utilizados para o
dimensionamento e operação do sistema de membranas. Pode ser definido como a
relação entre a vazão de produção de permeado e a área superficial de membrana.
É expressa de acordo com a equação (1):
Fluxo

=

Vazão de permeado
área superficial de membrana utilizada

(1)

As unidades de fluxo utilizadas são L.m-2.h-1, usualmente expressa como
LMH, e gal.ft-2.d-1, expressa normalmente como GFD.
Fluxos baixos são esperados em concentrações altas de SSTA e baixas
temperaturas. O fluxo tipicamente utilizado para projeto é para atender aos picos
diários e horários de vazão, o que podem ser amenizados pelo gerenciamento de
vazão de pico. Logo, as vazões de pico precisam ser cuidadosamente avaliadas
para assegurar que as condições hidráulicas de projeto possam ser mantidas na
unidade de tratamento, sem que a incrustação das membranas aumente e sem que
sejam necessários desvios (by-pass) ou vazões excedentes (overflows). Quando
necessária, a equalização da vazão é uma opção de projeto para controlar altas
vazões de pico.

3.6.3.4

Concentração de sólidos suspensos no biorreator

Como a sedimentação dos sólidos por gravidade nos decantadores
secundários é substituída pelo sistema de membranas, não ocorrem problemas de
entumecimento de lodo (bulking), sedimentação de flocos e clarificação.
As concentrações de SSTA não são mais controladas pelas limitações de
carga de sólidos no decantador secundário. Os sistemas MBR podem operar a
concentrações mais elevadas (até 15.000 mg/L) que em processos convencionais
de lodo ativado (COTE & THOMPSON et al., 1998 apud ASANO et al., 2007).
Embora altas concentrações sejam relatadas, as concentrações de SSTA na faixa
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de 8.000 a 12.000 mg/L parecem ser mais econômicas quando diversos fatores são
considerados, entre eles a limpeza das membranas. Normalmente, os sistemas são
dimensionados com concentrações de SSTA de 8.000 a 10.000 mg/L nos tanques
de aeração e de 10.000 a 12.000 mg/L nos tanques de membranas. Incrustações
nas membranas ocorrem rapidamente em concentrações de sólidos suspensos
numa faixa de 15.000 a 20.000 mg/L (TRUSSELL et al., 2005).
Devido às altas concentrações de SSTA, é importante que o gerenciamento
dos sólidos, medido pelo fluxo de massa dos sólidos, seja considerado na limitação
da torta de sólidos formada sobre a superfície das membranas. Para que esse
acúmulo de sólidos nas membranas não se intensifique ao longo da operação, os
sólidos suspensos no tanque de membranas são recirculados para o tanque de
aeração. As taxas de recirculação de lodo são normalmente quatro vezes a vazão
de entrada, para limitar o acúmulo de sólidos (WALLIS-LAGE, 2003). Nesses casos,
pode ser utilizada uma análise do balanço de massa para determinar o método de
controle do SSLM no tanque de membrana. Os sólidos podem ser descartados do
tanque de aeração ou do tanque de membranas para desaguamento.

3.6.4 Considerações para dimensionamento do sistema MBR

3.6.4.1

Pré-tratamento

O pré-tratamento do efluente bruto é exigido para remover plásticos, folhas,
trapos, partículas finas e materiais coloidais, como óleos, gorduras e fios de cabelo,
já que as membranas são delicadas e suscetíveis a esses materiais. Geralmente
inclui gradeamento grosseiro com tratamento primário ou seguido por grades finas,
que devem ser consideradas para proteção às membranas. Essas grades possuem
geralmente aberturas menor que 1 mm, e podem chegar até 3 mm, conforme as
recomendações do fabricante das membranas. O pré-tratamento traz consigo outros
benefícios, como redução de sólidos inertes e matéria orgânica no biorreator.
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3.6.4.2

Controle da vazão de pico

Nos sistemas MBR, o gerenciamento da vazão de pico é de suma importância
para o dimensionamento dos equipamentos do sistema de membranas. A definição
desses equipamentos deve considerar a duração e a amplitude das condições de
projeto da vazão de pico e da vazão média diária.
Como regra geral, a vazão de pico pode ser até duas vezes maior que a
vazão média. Na maioria das aplicações, a vazão de pico e sua duração
determinarão a quantidade de módulos de membrana exigidos para o processo. Em
aplicações em que a vazão do efluente bruto tem uma alta variação, um tanque de
equalização de vazão será necessário para atenuar e acomodar a vazão de pico.
Devido ao alto investimento do sistema de membranas e da equalização de
vazão, uma análise de custos deveria ser realizada para encontrar soluções
alternativas para lidar com as vazões de pico.

3.6.4.3

Aeração do sistema biológico

Em sistemas MBR, dependendo do tipo de aeração utilizado no sistema
biológico, as exigências para controle de colmatação (fouling) pode levar a vazões
de aeração maiores que em sistemas biológicos convencionais. As seguintes
observações foram notadas em testes de duas plantas de MBR de larga escala
(WAGNER et al., 2002 apud ASANO et al., 2007):
a. O fator alfa

2

(α) para sistemas de aeração de bolhas finas variou de

acordo com a concentração de SSTA (Figura 9);
b. O fator α dos sistemas de bolhas finas em sistemas MBR para esgoto
municipal em grande escala, a uma concentração de SSTA de 12 g/L é da

2

Fator alfa (α) é um coeficiente de relação entre a transferência de oxigênio da água e do

efluente ou esgoto a ser tratado, indicando a facilidade do oxigênio de se difundir no
efluente. Este fator é considerado para o dimensionamento do sistema de aeração.
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ordem de 0,6, mesmo valor de plantas convencionais, a baixas
concentrações de SSTA e baixa idade de lodo;
c. A velocidade tangencial de difusores de ar de bolhas grossas mostrou ser
independente dos valores de α e SSTA. A eficiência da aeração padrão de
bolhas grossas para controle de colmatação expressa em kWh/m³ da
vazão de ar, foi cerca de 1/3 daquela para o sistema de poros finos, que
gera oxigênio para o processo biológico;
d. Requerimentos de aeração para controle de colmatação devem ser
avaliados para determinar seu consumo de energia.
A questão de fornecimento de ar é uma busca contínua e precisa ser avaliada
caso a caso. Conforme apresentado na Figura 9, os valores do fator α plotados em
função dos valores de SSTA foram relatados para identificar amplamente a
dependência do tipo de MBR a ser aplicado, do tipo de sistema de aeração e das
características específicas dos SSTA (BRATBY et al. 2002 apud ASANO et al.,
2007).

Figura 9 – Efeitos dos SSTA sobre o fator alfa para aeração de bolhas finas no
biorreator
Fonte: adaptado de Asano (2007)
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No caso de geração de ar para as membranas, a turbulência induzida pela
aeração de bolhas grossas cria uma velocidade tangencial (cross-flow) na
proximidade do módulo de membrana. A intensidade de ar (vazão de ar por unidade
de área de membrana) pode afetar a limpeza das membranas, a concentração de
SSLM e o fluxo (ASANO et al., 2007).
A quantidade de ar necessária para limpeza depende do tipo da membrana
aplicada e é um parâmetro crítico para o controle de colmatação.

3.6.4.4

Controle de colmatação e limpeza química das membranas

O sistema MBR deve considerar a necessidade de uma limpeza de rotina das
membranas. O pré-tratamento torna-se necessário, principalmente para manter a
integridade das membranas e prevenir a retenção de materiais fibrosos e de outros
constituintes do efluente bruto a ser tratado (ASANO et.al., 2007). Entretanto, existe
uma constante deposição e acúmulo de sólidos retidos na superfície externa da
membrana, denominada de colmatação (fouling). Esse material é formado durante a
permeação (produção do efluente tratado), criando uma torta na superfície da
membrana, causando perda de carga no sistema. A biomassa retida contém não só
flocos de natureza biológica (formada pela aglomeração de microorganismos dentro
da matriz do floco), mas também uma larga faixa de componentes coloidais, solúveis
e insolúveis, que também estão contidos no efluente de entrada ou que são
resultantes do metabolismo das bactérias. Portanto, métodos contínuos de controle
de colmatação da membrana são utilizados durante a operação do MBR, com
intervalos de limpeza frequentes para manter a capacidade de filtração da
membrana.
O Quadro 3 apresenta o sistema de aeração e o tipo de limpeza utilizados
pelos principais fabricantes de membranas para sistemas MBR.

42

GE

Fabricante

Kubota

Siemens

Huber

Aeração das membranas
Tipo

Ciclo de aeração

Bolhas grossas

Bolhas
grossas

Jet

Bolhas grossas
ou finas

10 segundos
ligado/ 10
segundos
desligado

9 segundos
ligado/ 1
segundo
desligado

Constante

Constante

Não realizado

Limpeza de manutenção

Tipo
Duração (min)
Frequência

Relaxamento e
retro-lavagem
com Hipoclorito
de Sódio

Relaxamento

Retro-lavagem
com Hipoclorito
de Sódio

1a3
10 minutos

1a3
10 minutos

--semanal

---

Imersão em
solução química
(Chemical Soak)

Retro-lavagem
com Hipoclorito
de Sódio

Limpeza de recuperação
Imersão em
solução química
(Chemical Soak)

Tipo

Retro-lavagem
com
Hipoclorito de
Sódio

Frequência
Quando
6
6 a 12
3
(mês)
necessário
Quadro 3 – Aeração de membranas e procedimento de limpeza química dos
fabricantes de membranas
Fonte: Adaptado de Wallis-Lage (2005)

O método desenvolvido pela GE (General Electric), que adquiriu a Zenon
Environmental Inc. para controle de colmatação nas fibras das membranas envolve
três etapas:
•

aeração das membranas por bolhas grossas, que ocorre na parte inferior
do tanque de membranas, diretamente nas fibras. As bolhas de ar sobem
até o topo, por entre as fibras de membranas verticalmente orientadas,
ocasionando agitação entre elas, realizando a limpeza;

•

a filtração é interrompida a cada 20 minutos e adota-se o processo de
“relaxamento” das membranas ou retro-lavagem com permeado por 30 a
45 segundos;

•

a limpeza química de manutenção (maintenance clean) é realizada
durante dois dias da semana: consiste em retro-lavar as membranas com
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uma solução de cerca de 100 mg/L de hipoclorito de sódio ou ácido cítrico,
por cerca de 45 a 60 minutos. Logo, o sistema é lavado com permeado
somente, durante 15 minutos. Em seguida, o sistema entra em modo de
operação-descarte: o sistema produz o efluente tratado por 10 a 15
minutos e é diretamente descartado, apenas para remover o cloro livre
remanescente da limpeza.
Essa combinação de etapas ainda não é suficiente para controle de fouling
das membranas. A pressão das membranas aumenta durante a operação e, por
isso, é continuamente monitorada para indicar problemas de fouling e necessidade
de limpeza. A uma pressão diferencial em torno de 60 kPa, as membranas param de
operar e entram em modo de limpeza de recuperação (FERNANDEZ et al., 2000).
Durante essa limpeza, as membranas ficam imersas em uma solução de 1.000 a
2.000 mg/L de hipoclorito de sódio, por 24 horas.
Devido a paradas no sistema para limpezas (maintenance e recovery cleans),
as membranas devem ser dimensionadas de acordo com a demanda de produção
requerida de efluente tratado. Há possibilidade de se dimensionar as membranas, de
forma que o sistema MBR produza continuamente a vazão de projeto. Entretanto,
pode haver casos em que o tratamento permite uma redução na produção de
permeado por causa das limpezas químicas. Nesse caso, deve ser previsto um
tanque de equalização para suportar a demanda do efluente que não será tratado
pelas membranas.
Além de utilizar aeração para limpeza das membranas, a Kubota, fabricante
japonesa de membranas, emprega também um método de relaxamento, que
consiste em deixar as membranas fora de operação por 1 a 2 minutos, a intervalos
de 8 a 15 minutos (WALLIS-LAGE, 2003). A limpeza de recuperação é realizada insitu, recomendada a cada seis meses. As placas não são removidas para limpeza.
Raramente, é realizada uma retrolavagem com a inversão da vazão de água, no
sentido oposto ao da permeação, com uma solução 0,5% de hipoclorito de sódio, o
que tem se mostrado eficiente para controle de fouling (STEPHENSON et al., 2000).
Nos sistemas da Siemens, a mistura à jato (jet mixing) é o procedimento
mecânico utilizado para minimizar a colmatação durante a operação, além de
realizar a limpeza das membranas no local (CIP - clean-in-place). Quando a limpeza
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química é necessária, as membranas são removidas por um período de 4 a 6 horas.
A operação CIP, assim como nos sistemas da GE, não necessita a remoção dos
módulos de membrana, tampouco do sistema de tubulação de permeado e
conexões da linha de ar. Devido às membranas estarem já isoladas do processo
biológico, os produtos químicos como cloro ou ácido não afetarão a biomassa. A
principal vantagem citada para o método CIP é que todas as membranas de um
tanque

são

limpas

ao

mesmo

tempo,

assegurando

uniformidade

nesse

procedimento.
No sistema da Huber, a colmatação é controlado principalmente pela rotação
continua das membranas, além de aeração para remoção dos sólidos acumulados.

3.6.5 Geração e descarte de lodo no sistema MBR

É importante entender a geração e descarte de lodo nos sistemas MBR, pois
se a concentração de SSLM aumenta, assim como a idade de lodo, a dinâmica do
processo no biorreator sofrerá uma mudança gradual. A aeração do sistema
biológico é afetada pela concentração da biomassa (SSTA) relacionada à
quantidade de DBO removida (ASANO, 2007). Em altas idades de lodo, há perda de
biomassa devido à respiração endógena, ocorrendo digestão aeróbia parcial que
afeta também os requerimentos de aeração. Caso ocorra um acúmulo excessivo de
SSTA, consequentemente, a concentração da biomassa no tanque de membranas
irá aumentar, pois esse tanque possui um volume menor que o de aeração. Como
consequência disso, a frequência de limpeza das membranas pode aumentar.
Devido a esse aumento de sólidos suspensos no tanque de membranas, é prevista
uma recirculação da biomassa do tanque de membranas para o tanque de aeração,
geralmente a uma taxa de quatro a cinco vezes maior a vazão de projeto, que
auxiliará na desconcentração contínua no tanque de membranas. Nesse
gerenciamento de SST no sistema, o descarte de excesso de lodo também dever
ser aplicado para que não prejudique o processo biológico do sistema.
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3.6.6

Sistema de desaguamento de lodo

Na literatura, há informações limitadas sobre sistemas de desaguamento de
lodo de MBR, entretanto nota-se que o tratamento do lodo gerado nesses sistemas
pode ser comparado aos sistemas convencionais (CRAWFORD et al., 2000 apud
ASANO et al. 2007). Alguns sistemas de desaguamento de lodo utilizam uma
combinação de digestão aeróbia seguida de filtro prensa. Porém, o processo ideal
para o dimensionamento do sistema de desaguamento e espessamento de lodo
deveria ser verificado como parte de um teste em escala piloto.
Em estudos realizados por Fernandez et al. (2000), os resultados obtidos do
índice de volume do lodo (SVI – sludge volume index) e o tempo de sucção capilar
(CST – capillary suction time) sugerem que os sólidos (SSLM) em torno de 10 g/L
são mais viscosos e podem ter um efeito adverso nas características de
desaguamento e na permeabilidade da membrana. Outras pesquisas apontam que,
quanto menor for o tamanho das partículas, a resistência ao desaguamento aumenta
(SANIN E VESILIND, 1999).

3.7

Fabricantes de membranas para sistemas MBR

Existem diversos fabricantes de membranas empregadas nos sistemas MBR.
A seguir, são apresentadas as principais fabricantes, cobrindo todos os tipos de
membranas existentes no mercado.
As principais características de diversos tipos de MBR estão apresentadas no
Quadro 4.
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Fabricante

GE

Kubota

Siemens

Huber

Tipo de membrana

UF, fibra oca

MF, placa plana

UF, fibra oca

UF, placa plana

Configuração

Fixa, vertical

Fixa, vertical

Fixa, vertical

Discos rotativos

Tamanho do poro
(µm)

0,04

0,4

0,04

0,04

Área superficial /
módulo (m²)

31,6

0,8

9,3

3

Tamanho de
gradeamento do prétratamento (mm)

1a2

≤3

1a2

≤3

Taxa média de
filtração (L/m².h)

17 a 25

17 a 25

17 a 25

16 a 22

Taxa de pico de
filtração (≤ 6h)
< 37
< 73
< 51
(L/m².h)
Quadro 4 – Fabricantes de membranas para sistemas MBR
Fonte: Adaptado de Wallis-Lage (2005)

< 55

3.7.1 GE (General Electric)

As membranas de fibra oca da GE são fabricadas em fluoreto de polivinilideno
(PVDF). São membranas de UF e são operadas imersas (Figura 10). A porosidade
nominal é de 0,04 µm e porosidade absoluta, de 0,1 µm.

Figura 10 – Cassete de módulos de membranas modelo ZeeWeed 500
Fonte: site da GE Water & Process Technologies (acesso em 03/07/2010)
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Um conjunto de módulos constitui o cassete (Figura 10), estrutura do sistema
de UF. Os cassetes são instalados, de forma que sua disposição forme um trem ou
uma linha de processamento de tratamento do sistema de ultrafiltração (Figura 11).

Figura 11 – Configuração do sistema de UF (GE)
fonte: site da GE Water & Process Technologies (acesso em 23/08/2009)

3.7.2 Kubota

As membranas de MF da Kubota, fabricante japonesa, são do tipo placa plana
(flat plate), com tamanho de poro 0,4 µm, e são fabricadas em polietileno clorado
(CPE – Chlorinated Polyethylene).
O cartucho de membrana (Figura 12) possui uma área total de 0,8 m² e é
instalada em unidades denominadas SMU (Submerged Membrane Unit) (Figura 13).

Figura 12 – Cartucho de membrana de placa da Kubota
Fonte: site da Kubota (acesso em 19/06/2010)
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Figura 13 – Unidade de membrana submersa (SMU) da Kubota, modelo ES
Fonte: site da Kubota (acesso em 19/06/2010)

As membranas submersas da Kubota operam em baixas pressões de ar para
manter um padrão de turbulência ao longo das placas verticais. Isto ajuda a manter
a superfície de filtração limpa e livre de formação de contaminantes, o que poderia
causar uma redução na eficiência da operação da unidade.

3.7.3 Siemens

O sistema MBR da Siemens, que incorporou a US Filter denominado
MempulseTM opera com membranas imersas de UF de fibra oca (Figura 14).

Figura 14 – Membrana da Siemens
Fonte: Asano (2007)
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O sistema MemPulse™ gera pulsos rápidos de ar em cada módulo MBR
usando um fluxo contínuo, sem o uso de válvulas ou outras peças móveis. A
aeração produz um fluxo total de ar, de baixo para cima, paralelo e tangencial à
superfície da membrana, impedindo o acúmulo de sólidos na superfície da
membrana. O fluxo ascendente também cria um efeito de flotação de graxa, espuma
e outros componentes flutuantes à superfície do tanque, onde podem ser facilmente
removidos.

3.7.4 Huber

O sistema VRM® da Huber consiste de membranas de UF do tipo rotativas,
podendo ser imersas no tanque de aeração (Figura 15) ou em um tanque dedicado.
Quatro placas de membranas constituem um módulo. Um conjunto de seis a oito
módulos são distribuídos em torno de um eixo perfurado que formam a membrana
de disco. As membranas são montadas em volta do eixo e o permeado é succionado
pelas membranas por meio de uma bomba de permeado. A colmatação é
minimizada por um sistema de aeração de bolhas grossas que auxilia na remoção
de sólidos acumulados sob a superfície dos discos de membranas.
O sistema utiliza o método periódico de relaxamento, simplesmente
desligando a bomba de permeado.

Figura 15 – Membrana rotativa da Huber (VRM® Bioreactor)
Fonte: site da Huber (acesso em 04/12/2010)
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3.7.5 Outros fabricantes

Além das membranas anteriormente mencionadas, existem outros diversos
fabricantes espalhados no mundo (Quadro 5), o que nos indica uma grande
tendência de evolução da tecnologia MBR no setor de tratamento de efluentes.

Fabricante

Origem

Operação / Tipo

Material

Koch Membrane Systems

Alemanha

Imersa / fibra oca

PES

Mitsubishi Rayon Co. Ltd.

Japão

Imersa / fibra oca

PVDF ou PE

Toray

Japão

Imersa / placa plana

PVDF

Norit

Holanda
Pressurizada
Quadro 5 – Outros fabricantes de membranas para sistemas MBR
Fonte: elaborado pelo autor (2010)

PVDF
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4

METODOLOGIA

A metodologia adotada para o presente trabalho teve as seguintes etapas:
i)
de

pesquisa bibliográfica sobre o sistema MBR, conceituando o processo

separação

por

membranas,

estrutura

das

membranas,

características

operacionais do MBR, fabricantes de membranas de MBR, utilizando materiais de
biblioteca, periódicos e internet;
ii)

obtenção de dados operacionais do sistema estudado:

iii)

sistematização dos dados obtidos e eficiência da planta;

iv)

benefícios em torno do reúso, como aplicações do efluente tratado,

diminuição do consumo de água potável e redução do volume de efluente gerado na
unidade.

4.1

Descrição de processo do objeto de análise

O sistema MBR de tratamento de efluentes apresentado neste trabalho está
instalado no terminal portuário da Citrosuco, em Santos, no estado de São Paulo. O
suco de laranja, proveniente das suas unidades produtoras localizadas no interior do
estado, é pasteurizado, obtendo-se dois produtos para exportação: FCOJ (Frozen
Concentrated Orange Juice – suco de laranja concentrado congelado) e NFC (Not
From Concentrated – suco de laranja integral).
O efluente bruto que alimenta o sistema MBR é uma combinação de três
fontes geradoras de resíduos líquidos:
• água com produtos químicos (base de soda cáustica), provenientes
das lavagens dos tanques de processo;
• água proveniente da limpeza das conexões dos tanques rodoviários; e,
• resíduos de suco de laranja.
O esgoto doméstico gerado na unidade não entra na composição do efluente
a ser tratado e portanto, não é considerado para o dimensionamento do sistema
MBR.
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O efluente passa por telas metálicas finas, com abertura 0,5 mm para reter as
partículas sólidas presentes. Após ter seu pH corrigido com ácido clorídrico em um
tanque de equalização, o efluente alimenta um sistema biológico composto de uma
zona aeróbia, onde ocorre a degradação da matéria orgânica. Para remover os SST
(biomassa), existe um sistema de separação por membranas de ultrafiltração. Não
há necessidade da dosagem de floculante para formação dos flocos para
sedimentação. A Figura 16 representa um diagrama de blocos do processo de
tratamento de efluentes industriais do sistema MBR, instalado na Citrosuco.

Figura 16 – Fluxograma de processo do sistema MBR (unidade Citrosuco)
Fonte: elaborado pelo autor (2009)
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Por meio da Figura 17, é possível se ter uma visão geral do sistema MBR,
identificando as principais etapas de processo.

Tanque de
membranas de
ultrafiltração

Tanque de
aeração
Tanque de
equalização

Peneira

Figura 17 – Visão geral do sistema MBR
Fonte: cedido por Citrosuco (2009)

4.2

Etapas do sistema de tratamento de efluentes

4.2.1 Pré-gradeamento

A etapa inicial do processo é composta por um gradeamento (Figura 18), com
a finalidade principal de proteção às membranas de ultrafiltração para que tenham
uma maior durabilidade, redução de custos operacionais e geração de lodo de maior
qualidade. O sistema de pré-gradeamento é composto de uma peneira estática com
uma tela de aço inox para retenção de partículas de tamanho até 1 mm.
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Figura 18 – Sistema de pré-gradeamento
Fonte: cedido por Citrosuco (2010)

A tela do pré-gradeamento é do tipo wedge-wire, conhecido por suas
ranhuras contínuas em forma de “V”, Como complemento à peneira estática, foi
instalado um filtro tipo Y, conforme apresentado nas Figuras 19 e 20. Este filtro,
instalado no recalque da bomba de alimentação do tanque de aeração, possui uma
tela com perfurações circulares de 0,5 mm e serve para garantir a remoção de
partículas.
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Figura 19 – Filtro tipo “Y”
Fonte: cedido por Citrosuco (2010)

Figura 20 – Detalhe da tela do filtro “Y”
Fonte: Site da Spirax-Sarco (acesso em 11/12/2010)
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4.2.2 Tanque de equalização

Devido às variações de vazão de projeto ao longo do ano, definidas em duas
épocas do ano, safra e entre-safra e, em função da operação e produção do suco
concentrado de laranja, foi instalado um tanque de equalização (Figura 21) para
absorver essas flutuações de volume de efluente a ser tratado, equalizando em
vazão constante a ser tratada pelo sistema MBR.
Neste tanque também é realizada uma correção de pH com ácido clorídrico,
minimizando choques de produtos químicos provenientes da limpeza química dos
tanques de processo de produção do suco de laranja, evitando a morte de
microorganismos no biorreator e também interferindo nas reações biológicas da
próxima etapa de tratamento.

Figura 21 – Tanque de equalização
Fonte: cedido por Citrosuco (2009)

O volume do tanque de equalização foi dimensionado para 220 m³, com
misturadores do tipo turbo-aeradores. Além de servir como equalização e para
ajuste de pH, o tanque de equalização poderá operar como reator biológico, em
caso de eventual manutenção no tanque de aeração à jusante.
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4.2.3 MBR

Após a equalização da vazão e ajuste de pH, o efluente pré-tratado é
bombeado para o MBR, que é composto pelo sistema biológico aeróbio e pelo
sistema de membranas de UF.

4.2.3.1 Dosagem de macronutrientes

Devido à composição do efluente bruto, é necessária a adição de solução de
complementação de nutrientes (fósforo e nitrogênio) para possibilitar a ocorrência do
tratamento biológico (Figura 22).

Figura 22 – (a) tanque de dosagem e (b) bomba dosadora de nutriente
Fonte: cedido por Citrosuco (2009)

Atualmente, o sistema utiliza um produto da empresa Nalco, já contendo uma
concentração balanceada de fósforo e nitrogênio.
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4.2.3.2 Sistema biológico

Devido às características do efluente gerado, o sistema biológico instalado na
Citrosuco (Figura 23) foi projetado somente para a remoção carbonácea, elaborado,
portanto, somente com sistema aeróbio.

Figura 23 – Tanque de aeração
Fonte: cedido por Citrosuco (2009)

O sistema de aeração do tanque de aeração é composto por:
•

sopradores de ar (Figura 24), tipo deslocamento positivo, também
denominado “Roots”, equipamentos que captam o ar atmosférico e
distribuem-no para o tanque de aeração; e

•

difusores de ar (Figura 25), do tipo bolhas finas, instalados no fundo do
tanque de aeração e que servem para distribuir o oxigênio necessário
para as bactérias degradarem a matéria orgânica.
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Figura 24 – Sopradores de ar do sistema de aeração
Fonte: site da Kaeser Compressores (2010)

Figura 25 – Difusores de ar do sistema de aeração
Fonte: cedido por Citrosuco (2009)

4.2.3.3 Sistema de membranas de ultrafiltração

O sistema de membranas de UF está instalado ao lado do tanque de aeração
(Figura 26).
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Figura 26 – Tanque de membranas de UF
Fonte: cedido por Citrosuco (2009)

O efluente proveniente do sistema biológico chega aos tanques de
membranas de UF por gravidade. A membrana utilizada é o modelo ZW-500a,
fabricada pela GE (Figura 27).

(a)

(b)

Figura 27 – (a) Cassete de membrana ZW-500a e (b) Módulo de membrana
ZW-500a
Fonte: Penny (2007)

As membranas de UF ficam diretamente imersas no lodo proveniente do
tanque de aeração. As membranas, denominadas de módulos, são as unidades que
contém as fibras de UF. O efluente é succionado para dentro dessas fibras (Figura
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28) por meio de vácuo gerado por um sistema de bombeamento. O sistema de
bombeamento possui um dispositivo de remoção de ar para evitar cavitação.

Estrutura
reforçada

Fluxo de
efluente a
ser tratado

Fibra oca

Figura 28 – Membrana de fibra oca
Fonte: adaptado do site da GE Water & Process Technologies (2009)

A Tabela 5 apresenta os dados relacionados ao sistema de ultrafiltração.
Tabela 5 – Dimensionamento do sistema de UF
Valor

Unidade

Temperatura

20

ºC

Vazão

20

m³/h

Linhas de UF

2

---

Linhas de UF quando uma delas estiver fora de serviço
para limpeza ou manutenção

1

---

Vazão de dimensionamento

20

m³/h

46,45

m²

24

---

1.114,80

m²

17,94

L/m².h

10

g/L

Parâmetro

Área de membrana por módulo ZW-500a
Número de módulos instalados
Área de membrana instalada
Fluxo de operação
Concentração dos SST nos tanques de membranas
Fonte: Cedido por Citrosuco (2008)
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4.2.3.4

Aeração e limpeza química das membranas

As partículas retidas na superfície das membranas de ultrafiltração são
periodicamente removidas por processo de retrolavagem, que acontece a cada 15 a
20 minutos, por um intervalo de 30 a 60 segundos. Durante este processo, parte da
água filtrada, armazenada em um tanque dedicado a esta etapa, é bombeada no
sentido inverso do fluxo de produção de água tratada para deslocar qualquer
camada de sólidos ou partículas acumuladas sob a superfície da membrana.
Simultaneamente, um sistema de aeração dedicado exclusivamente às membranas
de ultrafiltração auxilia esta operação de retrolavagem, deslocando as fibras e
ajudando na remoção.
O sistema de aeração das membranas adota um processo cíclico, visando um
consumo menor de energia elétrica do sistema. Este processo de aeração cíclica
consiste em utilizar válvulas borboleta de alto desempenho (Figura 29) para alternar
a aeração das membranas. Seu ciclo de abertura e fechamento das válvulas tem
uma duração de dez segundos, ou seja, a cada dez segundos, 50% das membranas
instaladas são aeradas, enquanto que as demais não sofrem o processo de aeração
(air scouring).

Figura 29 – Aeração das membranas de UF – válvula cíclica
Fonte: cedido por Citrosuco (2010)
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Para a prevenção de entupimento das membranas, são realizadas limpezas
químicas periódicas, em que as membranas ficam imersas por um determinado
período de tempo em uma solução química de hipoclorito de sódio, para minimizar
incrustações orgânicas sob a superfície da membrana. As limpezas químicas
acontecem semanalmente, com uma duração de 15 minutos, e também ocorrem
mensalmente, com uma duração de até 8 horas. A limpeza química é realizada por
dosagem do produto por meio de bomba dosadora instalada próxima ao tanque de
membranas (Figura 30).

Figura 30 – Sistema de limpeza química
Fonte: Cedido por Citrosuco (2009)

4.2.3.5 Recirculação de lodo

Duas bombas centrífugas de rotor aberto (Figura 31), uma dedicada por
tanque de membrana, recirculam o lodo para o tanque de aeração. Essa operação
tem a finalidade de manter uma concentração ideal de SST no tanque de
membranas, para que não cause o aumento da pressão do sistema de UF devido ao
acúmulo de sólidos na superfície das membranas.
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Figura 31 – Bombas de recirculação de lodo
Fonte: Cedido por Citrosuco (2010)

4.2.4 Tanque de água ultrafiltrada

Após passar pelo MBR, o efluente tratado, comumente denominado
permeado, recebe uma desinfecção por meio de dosagem química de Hipoclorito de
Sódio (1 a 2 mg/L) e então é armazenado em um tanque de estocagem de água
ultrafiltrada.
A água ultrafiltrada, no critério de projeto, seria utilizada nas seguintes
aplicações:
• torre de resfriamento;
• lavagem de pisos da fábrica;
• alimentação de sistema de Osmose Reversa para geração de água
para caldeira.
Atualmente, o sistema MBR destina 100% da produção de água de reúso
para alimentação da torre de resfriamento.
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4.2.5 Sistema de desaguamento de lodo

O lodo gerado no sistema MBR é proveniente do tanque de membranas de
UF, onde ocorre a concentração de sólidos suspensos de licor misto. Esse excesso
de lodo é descartado do sistema por meio de uma derivação na tubulação de
recirculação de lodo e então, encaminhado para o sistema de desaguamento de
lodo (Figura 32). O sistema adotado para o desaguamento de lodo é o filtro-prensa
(Figura 33).

Figura 32 – Sistema de desaguamento de lodo
Fonte: cedido por Citrosuco (2010)

Figura 33 – Filtro-prensa
Fonte: cedido por Citrosuco (2009)
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4.3

Procedimentos e dados operacionais

Os dados de operação do sistema foram obtidos desde o início de sua
operação, em março de 2008, até meados de outubro de 2010.
A coleta de dados foi realizada nos seguintes pontos:
• tanque de equalização;
• tanque de aeração;
• permeado do sistema MBR.

Os principais parâmetros analisados (DQO, pH, condutividade, fósforo total e
nitrogênio total) foram inicialmente obtidos a uma frequência de coleta de 12 dias por
mês. Atualmente, a Citrosuco efetua uma coleta diária, com uma frequência média 5
a 10 dias por mês.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1

Concentração de sólidos suspensos totais no tanque de aeração (SSTA)

Dados de concentração de sólidos suspensos totais no tanque de aeração,
desde o início da operação do sistema até outubro de 2010, são apresentados na
Figura 34.
Na partida do sistema biológico, entre fevereiro e início de agosto de 2008, a
concentração de biomassa foi baixa em relação ao valor de projeto (8.000 mg/L),
variando entre 2.000 a 4.000 mg/L, já que há necessidade do desenvolvimento de
lodo no início de sua operação. Em operação plena, o sistema apresentou
oscilações de concentração de SST, entre 3.700 e 15.500 mg/L. Seu valor médio foi
de 8.123 mg/L.
Devido à ocorrência de altas concentrações de SST, próximas de 15.500
mg/L, recomenda-se haver um controle maior da recirculação de lodo do tanque de
membranas para o tanque de aeração, já que o controle de colmatação nas
membranas deverá ser maior e que a frequência de limpeza química também irá
aumentar.
Nota-se ausência de dados de SST durante um ano, referente ao período de
agosto de 2008 a agosto de 2009. Nesta época, a amostra era realizada na planta e
então enviada para a unidade da Citrosuco em Limeira para análise. Atualmente, há
um controle maior sobre esse dado, sendo sua medição realizada semanalmente.
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Figura 34 – Concentração de SSTA no período analisado
Fonte: Citrosuco (2008-2010)
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5.2

Demanda Química de Oxigênio

Para o projeto do sistema MBR, foram consideradas duas faixas distintas de
concentrações de matéria orgânica a ser tratada, uma fase para entressafra (janeiro
a julho), com um valor médio de 250 mg/L de DQO e outra para safra (julho a
dezembro), com um valor médio de 3.000 mg/L, entretanto, não se observam
valores característicos e bem definidos para cada período.
As concentrações de matéria orgânica, medidas como DQO, para o efluente
bruto no tanque de equalização, após gradeamento, são apresentadas nas Figuras
35 e 36.
Desde o início da operação da planta, a variação de DQO, decorrente do
processo descontínuo de limpeza dos tanques de armazenagem do suco de laranja,
que gera o efluente a ser tratado pelo sistema MBR, ficou acima dos valores
considerados. Há momentos em que o volume de efluente é muito baixo, porém se
caracterizando com uma alta carga orgânica e há também períodos de descarte em
que o volume de líquido utilizado na limpeza dos tanques de processo é maior,
diluindo a carga orgânica que é enviada à estação. Isso resultou em valores de pico
cerca de mais de três vezes maior que a carga média de DQO de entrada estimada,
correspondendo a 25% dos valores analisados (Figura 36).
Apesar dessa grande variação de DQO de entrada, a um valor médio de
3.577 mg/L com um desvio padrão médio de 2.194 mg/L, pode-se observar nas
Figuras 37 e 38 que a qualidade do permeado se apresenta dentro de uma faixa
bastante estreita de variação em comparação com a variação do efluente bruto
durante a maior parte do tempo analisado. O valor médio obtido para a concentração
de DQO do permeado durante o período de acompanhamento foi de 101 mg/L
desde o início da operação até outubro de 2010, entretanto a Figura 38 indica que
75% dos dados encontram-se abaixo de 100 mg/L. Durante o ano de 2010, o valor
médio foi de 54 mg/L.
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Figura 35 – DQO de entrada (tanque de equalização)
Fonte: cedido por Citrosuco (2008-2010)
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Figura 36 – DQO de entrada (tanque de equalização) – distribuição por quartil
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Figura 37 – DQO do permeado do sistema MBR
Fonte: cedido por Citrosuco (2008-2010)
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Figura 38 – DQO do permeado do sistema MBR – distribuição por quartil

É apresentada na Figura 39 a amplitude de variação de eficiência do sistema
durante o tempo analisado. É possível verificar que a eficiência média de remoção
de DQO foi de 95,6% dentro do período de acompanhamento, sendo que 75% dos
valores analisados se encontram acima dos 94% de eficiência de remoção.

Figura 39 – Eficiência de remoção de DQO
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5.3

Macronutrientes

O efluente bruto gerado na planta da Citrosuco não contém quantidades de
fósforo e nitrogênio suficientes para servir como nutrientes para as bactérias
aeróbias do sistema. A relação média de DQO:N:P no efluente a ser tratado foi de
100:0,1:0,06. A relação utilizada de DQO:N:P em sistemas MBR é a mesma que em
sistemas convencionais de lodos ativados, ou seja, 100:5:1, necessitando de
correção.
Os valores de fósforo total e nitrogênio total no sistema MBR, são obtidos por
meio de amostragem simples semanal, realizada no tanque de equalização. O valor
médio da concentração de fósforo total na alimentação é de 1,98 mg/L, enquanto
que o de nitrogênio total, é de 3,6 mg/L. O sistema recebe uma dosagem de um
único produto balanceado entre nitrogênio e fósforo como nutriente.
A Figura 40 apresenta os valores de fósforo total na alimentação do sistema
MBR, desde o início de sua operação, sendo que seu valor médio foi de 1,98 mg/L,
antes da dosagem.
Os valores de fósforo total no permeado do sistema MBR estão apresentados
na Figura 41. O valor médio da concentração de fósforo total no permeado é de 2,57
mg/L. Nota-se uma oscilação nos padrões de variação do valor de fósforo total do
permeado ao longo da operação, com períodos de pequena amplitude de variação,
como entre junho e setembro de 2009 e entre maio e outubro de 2010, entremeados
por períodos de grandes oscilações. O sistema não está dimensionado para
remoção de fósforo, seja química ou biologicamente, já que esse parâmetro não foi
levado em consideração durante o projeto.
A Figura 42 apresenta os valores de nitrogênio total na alimentação do
sistema MBR, desde o início de sua operação, sendo que seu valor médio foi de 3,6
mg/L, antes da dosagem.
Os valores de nitrogênio total no permeado do sistema MBR estão
apresentados na Figura 43, O valor médio de nitrogênio total no permeado é de 5,02
mg/L N. Nota-se uma variação durante o início da operação. A partir de março de
2009, as concentrações de nitrogênio total apresentaram-se dentro de uma pequena
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faixa de oscilação, com valor médio de 0,9 mg/L N, indicando a tendência de
estabilização do sistema para esse parâmetro.
Apesar de não haver requerimentos para os parâmetros de nitrogênio e
fósforo total no efluente tratado do sistema MBR, esses valores têm atendido à
qualidade necessária de alimentação em torres de resfriamento. A variação desses
parâmetros, principalmente no início da operação, aconteceu pela falta de controle
da aplicação de nutrientes, sendo dosado o produto químico já balanceado desde o
começo, porém não atendendo a relação C:N:P. Ao longo da operação, esse
produto foi dosado conforme cálculos realizados pela empresa fornecedora de
produtos químicos (Nalco), sendo ajustado conforme os parâmetros de saída. Ainda
assim, percebe-se que a quantidade de fósforo total no efluente tratado tem uma
variação maior se comparada com a variação de nitrogênio total.
Embora a remoção de macronutrientes não tenha sido exigida para o
dimensionamento dessa planta, recomenda-se a sua análise e consideração em
futuras plantas ou projetos de MBR, principalmente para garantir o cumprimento às
legislações referentes ao lançamento de efluentes e também à aplicação do reúso
da água.
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Figura 40 – Concentração de fósforo total na entrada do sistema MBR (tanque de equalização)
Fonte: cedido por Citrosuco (2008-2010)
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Figura 41 – Concentração de fósforo total no permeado do sistema MBR
Fonte: cedido por Citrosuco (2008-2010)
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Figura 42 – Concentração de nitrogênio total na entrada do sistema MBR (tanque de equalização)
Fonte: cedido por Citrosuco (2008-2010)
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Figura 43 – Concentração de nitrogênio total no permeado do sistema MBR
Fonte: cedido por Citrosuco (2008-2010)
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5.4

Turbidez

A medição de turbidez geralmente pode ser utilizada como um substituto para
medição gravimétrica de sólidos suspensos no monitoramento e controle de
processos (SADAR, 20--?).
No caso de sistemas MBR, não se aplica a análise de turbidez de entrada. O
monitoramento desse parâmetro auxilia na operação das membranas de
ultrafiltração somente, já que o valor de turbidez está relacionado diretamente com a
concentração de sólidos suspensos e é um indicativo da eficiência das membranas
para remoção de sólidos suspensos.
Os valores de turbidez obtidos na saída do sistema MBR, após a passagem
pelas membranas de UF, estão apresentados na Figura 44. Nota-se que os valores
de turbidez do permeado são menores que 0,9 UNT.
O valor médio da turbidez do permeado foi de 0,28 UNT. O desvio padrão dos
dados apresentados foi de 0,24 UNT. Apesar desse desvio relativamente alto,
devido a implicações no sistema de partida e ajustes no comissionamento das
membranas, os valores de turbidez sempre atenderam à demanda da água de
reúso.
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Figura 44 – Turbidez do permeado do sistema MBR
Fonte: cedido por Citrosuco (2008-2010)
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5.5

Geração de lodo

O controle de SST realizado, conforme item 5.1, permite um melhor
gerenciamento do descarte de lodo do sistema MBR. A planta atualmente gera um
volume de 12 m³ de lodo por ciclo de prensagem, períodos que variam de 15 a 20
dias, produzindo 400 kg de massa seca, que são coletados e destinados para aterro.

5.6

Produção e qualidade de permeado

O sistema MBR foi projetado para atender a uma vazão de safra de 20 m³/h e
a uma vazão de entressafra de 4 m³/h. Atualmente, a diferença da vazão de
efluentes a serem tratados entre os períodos de safra e entressafra praticamente
inexiste, pois a geração de águas residuárias tornou-se constante ao longo do tempo
de operação da planta. A vazão média diária atual é de 180 m³/dia, sendo todo o
volume destinado à alimentação da torre de resfriamento da unidade. O projeto
inicial seria utilizar 100% do volume de água de reúso obtido para alimentar o
sistema de osmose reversa, que geraria água desmineralizada para alimentação da
caldeira. Entretanto, como o sistema de osmose reversa não entrou em operação, a
água de reúso gerada pelo MBR é aplicada somente às torres de resfriamento.
Os parâmetros de qualidade do efluente tratado no MBR estão apresentados
resumidamente na Tabela 6, conforme discutido nos itens anteriores. A qualidade da
água tratada requerida para o projeto baseou-se somente na remoção de matéria
orgânica e na redução de sólidos suspensos totais, pela medição de turbidez.
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Tabela 6 – Qualidade do permeado do sistema MBR
Parâmetro

Permeado do MBR
(projeto)

Permeado do MBR
(operação)

DQO

Não requerido

DBO

≤ 5 mg/L

Não analisado

Nitrogênio total

Não requerido

2,6

Fósforo total

Não requerido

0,9

Turbidez

≤ 1 NTU

≤ 0,9 NTU

Sólidos suspensos totais

≤ 5 mg/L

Não analisado

101 mg/L (2008-2010)
54 mg/L (2010)

Fonte: cedido por Citrosuco (2008 - 2010)

Nota-se, no entanto, que a qualidade requerida para a água de alimentação
em

torres

de

resfriamento

considera

diversos

parâmetros

adicionais

complementares, conforme apresentado na Tabela 7 (MANCUSO, 2001). Com
exceção do pH e alcalinidade, que podem ser controlados pelo ajuste da dosagem
de produtos químicos, como no caso da Citrosuco, e DBO e DQO, que é removida
pelo sistema biológico, os demais parâmetros não podem ser removidos pelo
sistema MBR, já que constituem-se como sais dissolvidos. No caso da correção de
pH, há uma consideração importante em relação ao teor de cloretos, parâmetro que
vem sendo controlado pela empresa. Como o pH do efluente geralmente apresentase alcalino, em torno de 9,5, a dosagem de ácido clorídrico é realizada para que as
reações biológicas ocorram em um pH ótimo de operação, na faixa de 7 a 8,5.
Entretanto, a consequência dessa dosagem é o aumento da concentração de íons
cloreto, tornando a água corrosiva aos materiais em contato com o efluente, como
partes internas das bombas de permeado e de recirculação de lodo, válvulas e
tubulação de aço inox.
Em relação aos valores de DQO, houve determinadas situações em que a
água de reúso não atendeu ao parâmetro estabelecido na Tabela 7. Nesses casos,
o permeado do MBR era simplesmente descartado e enviado à concessionária de
saneamento. Em 201, esse descarte do efluente tratado foi minimizado com a
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estabilização do processo, melhorando a qualidade final do permeado, com um valor
médio de DQO de 54 mg/L.
Tabela 7 – Qualidade requerida para água de torre de resfriamento
Limite recomendado para água de
Parâmetro
torre de resfriamento
Cloretos

500 mg/L

Sólidos totais dissolvidos

500 mg/L

Dureza

650 mg/L

Alcalinidade

350 mg/L

pH

6,9 a 9,0

DQO

75 mg/L

DBO

25 mg/L

Surfactantes (ativa ao azul de metileno)

1,0 mg/L

Sílica total

50 mg/L

Alumínio total

0,1 mg/L

Ferro

0,5 mg/L

Manganês

0,5 mg/L

Cálcio

50 mg/L

Magnésio

0,5 mg/L

Bicarbonato

24 mg/L

Fonte: Water Pollution Control Federation (1989) apud MANCUSO (2001)

5.7

Redução de consumo de água potável

A utilização de um sistema avançado de tratamento de efluentes possui duas
principais motivações: gerar um efluente tratado em consonância com as legislações
aplicáveis e gerar um efluente tratado que possa ser utilizado em substituição à
água potável para fins onde a potabilidade da água não seja uma exigência, ou seja,
a possibilidade de reúso da água. A prática do reúso permite a substituição de uma
parcela do volume de água consumido e comprado da concessionária pelo esgoto
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tratado localmente, reduzindo também o volume de esgoto descartado. O sistema de
tratamento de efluentes atualmente instalado na Citrosuco permite a reutilização da
água tratada resultando em cerca de 40% de redução no volume de água potável
comprada da concessionária de serviços de saneamento, conforme informações
cedidas pela empresa, o que representa uma produção anual estimada de
aproximadamente 64.000 m³ de água de reúso.

5.8

Melhorias de processo

Por se tratar de uma tecnologia relativamente nova no país, sendo uma das
primeiras aplicações com membranas no setor citrícola, não há dados de processo
para que permitam o estudo comparativo com a planta em estudo. Entretanto,
podem-se realizar melhorias contínuas de processo que permitam operar a planta de
forma eficiente, levando à redução do custo operacional.
Estudos têm indicado grande consumo de energia em sistemas de aeração
das membranas (Figura 45), representando aproximadamente 38% do consumo
total da planta.

Figura 45 – Consumo de energia típico em sistemas MBR
Fonte: site da GE Water & Process Technologies (acesso em 14/12/2010)

A aplicação de equipamentos mais eficientes em termos energéticos, como o
uso de sopradores de ar do tipo parafuso ao invés de sopradores de deslocamento
positivo, pode trazer uma redução no consumo de energia elétrica.
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Outra melhoria de processo seria no controle do sistema de dosagem de
macronutrientes, já que o esgoto bruto se apresenta deficiente de fósforo e
nitrogênio e, com adição do produto balanceado, conforme mencionado no item 5.3,
o efluente tratado apresenta excesso de tais parâmetros. Uma correção na dosagem
de macronutrientes poderia reduzir o custo operacional do sistema, com a
diminuição do consumo do produto químico utilizado.
O consumo de água potável na indústria será reduzido quando a água de
reúso gerada no sistema MBR servir também como água de alimentação para
caldeira, estudo considerado pela Citrosuco, sendo que já há instalado um sistema
de osmose reversa para que seja comissionado e colocado em operação. A
necessidade de um sistema complementar de tratamento é devido à condutividade
elevada relativa à alta concentração de sólidos totais dissolvidos, como é o caso de
sistemas de membranas de osmose reversa.
Os valores de condutividade do permeado do sistema MBR estão
apresentados na Figura 46.
A análise frequente dos sais dissolvidos, conforme mencionados na Tabela 7
da seção 5.7, do permeado do sistema MBR poderá contribuir tanto para a aplicação
atual da água de reúso para alimentação da torre de resfriamento, como para a
aplicação futura do permeado como água de alimentação do sistema de osmose
reversa,

otimizando

o

desempenho

operacional

do

sistema

de

reúso.
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Figura 46 – Condutividade do permeado do sistema MBR
Fonte: cedido por Citrosuco (2008-2010)

88

6

CONCLUSÕES

Com o estudo realizado na estação de tratamento de efluentes na unidade
portuária da Citrosuco em Santos, foram apresentadas as principais etapas de
operação do sistema MBR, adotando o processo de separação por membranas para
geração de efluente tratado com possibilidade de reúso.
A possibilidade de manter uma alta concentração de sólidos suspensos totais
no tanque de aeração, característica do sistema MBR, proporcionou que o sistema
fosse dimensionado com um volume menor se comparado aos sistemas
convencionais de tratamento aeróbio. Para o sistema avaliado, a concentração
média de SST mantida no tanque de aeração foi de 8.123 mg/L.
Quanto a sua aplicação, mesmo apresentando grandes variações na carga
orgânica de alimentação do sistema, os valores médios de DQO foram de 101 mg/L,
atingindo atualmente uma média de 54 mg/L, turbidez menor que 0,9 UNT, com
média de 0,28 UNT, e concentrações de nitrogênio e fósforo totais de 2,6 e 0,9
mg/L, respectivamente. Com isso, os parâmetros utilizados para análise da
qualidade do permeado do sistema MBR estão de acordo com a requisição imposta
para que a água de reúso seja utilizada para alimentação da torre de resfriamento. É
importante informar que os dados de projeto para dimensionamento da planta
devem ser levados em consideração quanto à aplicação do efluente tratado, de
forma que a qualidade final do permeado do sistema MBR seja claramente definida
para que o sistema possa, apropriadamente, entregar o produto final para
determinada aplicação.
Seu emprego atual gera uma redução de 40% no consumo de água potável, o
que representa uma produção anual de aproximadamente 64.000 m³ de água de
reúso na planta de processamento final de suco de laranja da Citrosuco, em SantosSP. Essa redução no consumo ainda pode gerar benefícios à empresa, no momento
em que o sistema partir a unidade de osmose reversa para polimento do permeado
do MBR para alimentação de caldeira, diminuindo ainda mais o consumo da água
potável comprada da concessionária de serviços de saneamento.
Por se apresentar como uma nova tecnologia no setor citrícola, a melhoria
contínua de processos do sistema MBR deve ser considerada como uma forma de
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aumentar o desempenho da planta e reduzir custos operacionais. O consumo de
energia elétrica, tendo o sistema de aeração das membranas como fator principal
em termos de custos operacionais, deve ser considerado na análise técnicoeconômica dos sistemas MBR, assim como o consumo de produtos químicos.
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APÊNDICE A

Agroindústria Cítrica
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1

Caracterização da Citricultura no Brasil

A citricultura é um dos setores mais competitivos e de maior potencial de
crescimento do agronegócio (NEVES E JANK, 2006). Segundo o IBGE (2010), a
safra de 2009 correspondeu a aproximadamente 18,5 milhões de toneladas, 0,81%
a mais em relação à safra de 2008. A área colhida de laranja no país evoluiu de
575,2 mil hectares em 1980 para 1 milhão em 1999, sendo que a participação
paulista na produção nacional de laranja está em torno de 80% do total colhido
(Faesp, 20--).
O país exporta US$ 1,2 bilhão em suco de laranja, representando 80% do
mercado mundial, sendo que dois terços são destinados à União Européia e 15%
das exportações seguem para os Estados Unidos (NEVES E JANK, 2006).
A Figura 47 apresenta as exportações entre o período de 1996 a 2005.

Figura 47 – Exportação de suco de laranja e produtos cítricos
Fonte: NEVES E JANK (2006)

O Estado de São Paulo é o principal responsável pela produção, tendo mais
de 95% de participação na produção nacional de laranja, suco e óleos essenciais
(NEVES E JANK, 2006).
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2

Fatia de mercado (Market Share)

A Figura 48 mostra o market share por empresa no ano de 2003. As duas
maiores empresas, Sucocítrico Cutrale e Citrosuco Paulista detêm mais de 55% do
market share. A Citrovita assume o terceiro posto. Outras empresas de algum porte
são a Bascitrus, Cambuhy Citrus, Sucorrico e a Branco Peres (até ser adquirida pela
Cutrale).

Figura 48 – Market-share de suco de laranja concentrado
Fonte: Parecer nº 06180/RJ, Seae (2005) apud Senhoras et. al (2006)

No início de 2010, houve a fusão entre as empresas Citrovita e Citrosuco.
Com isso, essa nova companhia criada será responsável por cerca de 50% da safra
total de laranja e 25% do mercado mundial de suco de laranja (CITROSUCO, 2010).
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3

Suco de Laranja

O grande impulso para o desenvolvimento da indústria cítrica brasileira foi a
geada que atingiu os pomares da Flórida em 1962, chegando a destruir 13 milhões
de árvores adultas. Os Estados Unidos não tinham matéria-prima para abastecer os
mercados interno e europeu. Isso permitiu ao Brasil acelerar o desenvolvimento de
processamento de suco de laranja, iniciando as primeiras exportações em 1963
(Abecitrus, 2006), com a instalação do parque citrícola industrial.
Na década de 80, o Brasil superou os Estados Unidos, tornando-se não só o
maior produtor mundial de laranjas, como também o líder na produção de suco desta
fruta. À medida que a indústria aumentava sua importância nas exportações do país,
os embarques de laranja in natura caíam. Em 1981, as exportações brasileiras de
suco de laranja concentrado ultrapassavam 600 mil toneladas anuais (Abecitrus,
2006). Hoje, a maior parte da produção brasileira de laranja destinada à indústria do
suco se concentra no estado de São Paulo, responsável por 70% das laranjas e
98% do suco que o Brasil produz (GOMES, 2006).
Apesar do suco concentrado e congelado serem os principais produtos da
laranja,

vários

subprodutos

com

valor

comercial

são

obtidos

durante

o

processamento: óleos essenciais, D’limonene, terpenos, líquidos aromáticos e farelo
de polpa cítrica. Esses subprodutos possuem diferentes aplicações no mercado
interno e externo, que incluem fabricação de produtos químicos e solventes, aromas
e fragrâncias, substâncias para aplicação em indústrias de tintas, cosméticos,
complemento para ração animal, entre outros.
Como os Estados Unidos se dedicam a abastecer o mercado interno, o Brasil
transformou-se no maior exportador mundial de suco de laranja, atendendo hoje
cerca de 50% da demanda e 75% das transações internacionais. Esse crescimento
teve uma base tecnológica permanente, com técnicas de plantio e de defesa
sanitária, processamento e logística de transporte. O Brasil é o único país do mundo
a dispor de uma frota de navios a granel, operando exclusivamente com suco de
laranja. Comparativamente, cada um desses navios transporta uma carga
equivalente a 600 caminhões, exigindo tecnologia de ponta, investimentos e,
principalmente, volumes de produto a ser exportado.
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4

Processamento do Suco de Laranja

4.1

Obtenção de suco de laranja concentrado

O processo de obtenção do suco de laranja concentrado e congelado mais
conhecido pela sua sigla em inglês – FCOJ – consiste de uma série de etapas de
operações industriais, gerando também subprodutos de valor comercial, obtidos
durante o processo de fabricação. A Tabela 8 apresenta o rendimento teórico de
produtos e subprodutos obtidos a partir de 100 kg de laranja:

Tabela 8 – Rendimento teórico de produtos e subprodutos da laranja a partir de 100 kg
Produto / Sub-produto

Quantidade (kg)

D’ Limonene

0,92

Essências

0,57

Células

2,67

Suco

44,81

Óleos

1,79

Farelo

49,24

Fonte: Gomes et al. (20--)

As etapas de produção do suco de laranja podem ser divididas em:

a) Recebimento e pré-seleção de frutos

Os frutos são transportados a granel em carretas até o pátio das empresas.
Atualmente, as empresas contam com dados cadastrados de cada produtor e do lote
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de laranjas que foram colhidas. Análises de pH, °Brix3, índice de acidez total, relação
acidez/°Brix são realizadas para avaliação da qualidade dos frutos, que influenciará
no planejamento da produção e no controle de qualidade do suco.
Os frutos são selecionados por inspeção visual, que avaliará: a maturação,
ferimentos nas cascas, como cortes e picadas de insetos, presença de fungos e
leveduras, sujidades e tamanho adequado para processamento (GOMES, 2006).
As carretas, antes de saírem da fábrica, são borrifadas com sais quaternários
de amônio para controle do cancro cítrico.

b) Armazenamento nos bins

Os frutos são levados pelos transportadores aos silos de estocagem
denominados bins, onde são armazenados de acordo com as características
definidas pela análise do recebimento.

c) Lavagem dos frutos

Ao se receber uma ordem de produção, os pórticos dos bins são abertos e os
frutos caem nas esteiras que os transportarão para a área de extração. Dos bins, os
frutos vão para as mesas de lavagem, compostas de esguichos na parte superior e
escovas de material plástico na parte inferior. Água condensada oriunda do
evaporador de suco é usada para lavar os frutos Ao mesmo tempo, as escovas na
parte inferior realizam a limpeza dos frutos mecanicamente, os quais são
transportados pelas escovas e limpos, com ou sem auxílio de detergentes.
As empresas adotam uma ou duas etapas contínuas de lavagem para
remover as sujidades presentes na casca dos frutos. As mesas de lavagem são
abertas, podendo sentir os odores arrastados na névoa gerada pelos sprays dos
bicos de lavagem.

3

ºBrix (grau Brix): índice que indica o teor de açúcar
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d) Seleção e Classificação

Realizada a lavagem, os frutos são escolhidos por operadores em mesas de
seleção. Frutos estragados por pragas, cortados ou amassados são retirados e
enviados à fábrica de ração. Finalizada a seleção, as laranjas são separadas por
tamanho e então, encaminhadas às linhas de extração.

e) Extração do Suco de Laranja

A extração do suco é realizada por máquinas que operam por meio da
compressão do fruto.
Há dois tipos de extratores utilizados: Brown, que corta a laranja em duas
metades que são prensadas em extratores rotativos, e a FMC, extratora pertencente
a companhia FMC Technologies (Figura 49), constituída de dois copos em forma de
dedos que se interpenetram, comprimindo a laranja inteira. O copo inferior é dotado
de um tubo perfurado, por onde o suco escoa e a polpa e demais partes sólidas são
retidas. Um dispositivo comprime a parte da laranja contida no tubo para completar a
extração (GOMES, 2006). Cada máquina contém um conjunto de cinco pares de
copos, com capacidade de processamento de 500 laranjas por minuto.

Figura 49 – Processo de extração (máquina FMC)
Fonte: Gomes et al. (20--)
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Nesta etapa do processo, ocorre a separação dos produtos e subprodutos,
onde o bagaço e casca seguem para a linha de ração animal, a emulsão de óleo é
conduzida para o processo de extração do óleo essencial e o suco polposo segue
por gravidade para turbofiltros onde ocorrerá o ajuste do teor de polpa. A turbofiltração (Figura 50) é caracterizada por um processo contínuo de peneiramento de
microssólidos insolúveis em suspensão utilizando pequena superfície filtrante
(GOMES et al, 20--). O líquido a ser filtrado é impulsionado para dentro do
equipamento e adquire um fluxo espiral tangencialmente à parede interna do corpo
filtrante. Juntamente com o líquido, os microssólidos insolúveis em suspensão são
impulsionados de dentro para fora contra a superfície filtrante, sendo que, pela ação
dinâmica gerada pela turbulência, os microssólidos insolúveis, não podendo passar,
são empurrados para fora do Turbo Filtro, enquanto o líquido filtrado sai por
gravidade. Esta ação dinâmica do líquido contra a superfície filtrante, provoca uma
constante autolimpeza desta superfície impedindo sua obstrução e possibilitando a
drenagem de grandes volumes utilizando-se pequena superfície filtrante, com alto
índice de eficiência (GOMES et al, 20--).

Figura 50 – Turbo-filtro
Fonte: Gomes et al (20--)

Para adequação ao processo industrial, todas as extratoras são instaladas em
plataforma elevada. O suco de laranja sai das extratoras por meio de tubulações na
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parte inferior do equipamento que levam aos tanques de armazenamento, de onde o
suco será encaminhado para o ajuste do teor de polpa (YAMANAKA, 2005).

f) Acabamento (Finisher)

O suco armazenado vai para a etapa de ajuste de polpa, realizado por
finishers ou turbofiltros, que removem partículas insolúveis do suco.
O turbofiltro possui uma rosca helicoidal em aço inox que gira internamente
em posição inclinada para aumentar a eficiência de obtenção do suco,
O suco então é encaminhado para tanques de alimentação da centrífuga e as
células de laranja seguem para uma segunda prensagem para diminuir perdas de
produto (FERRARA, 2003 apud YAMANAKA, 2005).
Após a etapa de acabamento, ocorre a diferenciação dos diversos tipos de
suco conforme a continuidade do processo. O suco pode ser submetido somente à
pasteurização ou então ser concentrado após prévia pasteurização.
Especificamente na unidade industrial, onde está instalado o objeto de análise
Citrosuco, o suco é armazenado nos caminhões, que seguem diretamente para sua
unidade portuária, onde o suco é submetido ao processo de pasteurização.

g) Pasteurização

A pasteurização é um tratamento térmico, utilizado em alimentos para
destruição de microorganismos, principalmente os patogênicos, e para inativação de
enzimas. Como não chega a destruir esporos, os alimentos pasteurizados devem
ser armazenados sob refrigeração para minimizar a proliferação microbiológica.
Entretanto, por ser um tratamento térmico moderado, as características sensoriais e
o valor nutritivo destes alimentos são minimamente afetados (JOGEM, 2002 apud
GOMES, 2006).
Para o suco de laranja, a pasteurização elimina a maior parte da flora
bacteriana e inativa a pectinesterase, enzima que forma ácidos pectínicos que
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arrastam o material colorido, destruindo a estabilidade da suspensão e alterando seu
aspecto natural.

h) Evaporação / Concentração do Suco

O suco, com o teor de polpa já ajustado, segue por tubulações em direção
aos evaporadores a vácuo de múltiplo efeito.
O suco com sólidos solúveis totais de 10 a 11°Brix sai ao final com teor de
65°Brix, padrão de qualidade do FCOJ. No processo de evaporação, o suco perde
sua fração volátil representada pelas essências. Por ser um produto de alto valor
comercial, todos os evaporadores possuem sistemas que recuperam essências que
podem ser reincorporadas ao suco ou serem armazenadas separadamente como
produto a ser vendido.
No processo de concentração, há a obtenção de sucos concentrados com
teores de sólidos solúveis variáveis. É comum a mistura de sucos de características
diferentes para uniformizar o que já foi produzido. A mistura ocorre também para
ajustar o suco às solicitações dos clientes. É na etapa de mistura que as essências
perdidas na concentração são reincorporadas ao suco de laranja.

i) Resfriamento e armazenamento

O suco concentrado do último efeito do evaporador chega aos resfriadores
flash, sendo alimentados por bicos injetores, a pressões absolutas baixas. O líquido
evapora instantaneamente, diminuindo a temperatura para 18ºC. Em seguida,
trocadores de calor resfriam o suco a -7ºC. O suco resfriado é encaminhado aos
tanques de armazenamento. O sistema de estocagem à granel é chamado de tankfarms. Nestes tanques, o suco fica armazenado até o seu transporte por caminhões
– tanque para o porto.
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4.2

Obtenção de subprodutos

4.2.1 Óleo essencial

A fabricação do óleo essencial ocorre paralelamente ao processamento de
suco. Quando o fruto é pressionado nos copos da extratora, as bolsas de óleo da
casca se rompem. Anéis em volta dos copos jogam jatos de água que removem o
óleo que está na casca. Da mesma forma que o suco, a emulsão água-óleo vai para
o piso térreo da planta, onde estão posicionados os turbofiltros, que removem os
sólidos da emulsão, e as centrífugas.
No processo de extração do óleo essencial, há três etapas de separação. Na
primeira etapa de concentração, a água separada é chamada de água amarela, que
é encaminhada para a fábrica de ração. As águas da segunda etapa de
centrifugação (clarificação) são redirecionadas para as extratoras (remoção do óleo
essencial da casca) e para o processo de ração. O polimento é a etapa final de
centrifugação. A seguir, temos a separação de ceras presentes no óleo por
resfriamento (winterization), até que as ceras e ácidos nele presentes se cristalizem.
As ceras são responsáveis pela turbidez do óleo essencial, sendo que após a
separação, as ceras vão para o processo de fabricação da ração.
Os óleos essenciais podem ser usados diretamente em bebidas, sorvetes e
outros alimentos, na fabricação de medicamentos, cosméticos e produtos de
limpeza.

4.2.2 Farelo de polpa cítrica

As cascas de laranja, sementes, polpas e demais resíduos são enviados para
a fábrica de ração. Cal é incorporada ao bagaço para liberação de água e ajuste de
pH. A umidade inicial é de 82%. Moinhos reduzem os resíduos em pedaços, que são
encaminhados para um tanque de reação cujo transporte é efetuado por meio de
calhas dotadas de roscas sem fim. Nesta operação, ocorre a mistura da cal com a
massa, que é prensada para remover a umidade presente, gerando o denominado
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“licor de prensagem” ou “licor prensado”. Este licor passa por peneiras estáticas e
vibratórias para separação de sólidos, que são adicionados à massa moída e passa
posteriormente por um evaporador de múltiplos efeitos, onde é concentrado e dá
origem ao melaço cítrico.
A massa é então encaminhada para secadores rotativos para a redução de
umidade. O produto dos secadores é uma palha com 7 a 8 % de umidade, que é
processada nas peletizadoras para se obter pellets, que são enviados aos
resfriadores (conjuntos de esteiras dotados de ventiladores para resfriar os pellets)
antes de serem armazenados em silos metálicos.
O pellet de polpa cítrica é utilizado, principalmente, como complemento para
ração animal, principalmente no ramo da pecuária.

4.2.3 D’limonene

O D’limonene é o componente mais expressivo presente na casca da laranja.
É responsável pelo odor que se pode sentir nas proximidades de uma planta de
processamento de suco de laranja. Na fabricação de ração para gado, ocorre a
moagem dos resíduos com cal, para acerto de pH e liberação de água. O transporte
é realizado por roscas sem fim até uma série de prensas onde se extrai o licor de
prensagem. O líquido passa por uma bateria de peneiras para a remoção de sólidos
e então, é enviado para o evaporador. Na etapa de concentração, o D’limonene é
extraído no 2º estágio do evaporador de múltiplo efeito. O condensado recuperado
no evaporado de múltiplo efeito é composto de água e D’limonene. Deixado em
repouso, ocorre a separação por decantação do D’limonene.
O D’limonene é considerado uma das fontes mais puras de terpeno
monocíclico, sendo um subproduto com alto valor comercial, especialmente na
fabricação de tintas, solventes e plásticos.

